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CONCURSO

DO LAR

Qualquer leitor, ca-
lecionando 30 cwpões,
iguais aos que abaixo
publicamos e cotando-
os no respectivo Mapa,
recebe um bilhete nu-
merado, habiSitando-se
desta forma ao sorteio
de 29 cie Agosto, cujo
1.° prêmio será uma
casa no vaíor mínimo
de vinte e cinco contos
de réis.

Está á venda o quar-
to fasciculo dos "Assun-
tos Historicos" e que
contem o Mapa para cs
cupões de Maio.
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PREÇO Rs. 2$000
Nos pontos de jor-

mais Rs. 2Ç50Q.
Pelo correio para o

(interior Rs. 2Ç500.

A venda desle ias-

ckato termina no úte

Ü§ do corrente.

A troca dos mapas
Ve Maio, pelo biihete
iria sorteio, será feita
«té o fim do corrente
mês.

AVISOS

O TEMPO — A temperatura,
«ritem, nesta Capital: — Maxi-
na, 23°. — 2o — Mínima. 15°5.

Previsões para o período das 18
fcoras de ontem ás 18 horas do
fcoje:

Distrito Federal e Niterói —
Tempo — Bom com nebulosidade.
Corte, por vezes; nevoeiro.Temperatura — Noite iria, esta-
Tel de dia.Ventos — Varlavols • frescos
^or vezes.Estado do Rio de Janeiro —
Tempo — Bom com nebulosidade,
forte por vezes; nevoeiro.Temperatura — Noite fria e es-tavel de dia.Estados do Sul — Tempo —
Bom. nublado por vezes; nevoeiro.Temperatura — Noite fria e cs-tavel de dia, salvo no R. Grande«nde se elevara; geadas em SantaCatarina e Paraná.Ventos — Predominarão os deítié«t« a nordeste, frcscos porTezes.— Sinopse do tempo ocorrido»o Distrito Federal das 13 horasde ante-ontem ás 13 horas deontem: — O tempo decorreu bomcom nebulosidade, forte por ve-«es e nevoeiro A noite e ontem pe-la manhã. A temperatura foi es-tavel. As mídias das temperatu-tm «Uean, observadas aos pira-

tos do Distrito Federal, foram:
Miíxlma 23.2 c Mínima 15.5 e as
tempfernturas extremas, registra-
das 110 Observatório Meteorologl-
CO da Avenida tias Nações, .foram
Máxima 22.6 e Mínima 17.1, roa-
pectivamcnte até 13ho00ms e as
0hs05ms. Os ventos foram varia-
vels c frcscos por vezes com pe-riodo3 de calmaria.— Sinopse do tempo ocorrido
em todo o pais das 9 horas de
ante-ontem ás 9 horas de ontem:

Zona Norte — N."o iS feita a
sinopse, por não terem checado
em tempo, informes meteorolo3l-
COS.Zona Centro — O tempo nas 24
horas foi pouco nublado, salvo em
parte do Espirito Santo, onde
ainda foi perturbado com chuvas;
ás 9 horas, era em geral nublado,
com nevoeiros esparsos. Os ventos
foram varlaveis c frescos.Zona Sul — Nas 21 horas o
tempo foi entre pouco nublado e
limpo; ontem, pela manhã, oraem geral pouco nublado, com ne-
voeiro em varias localidades. Gcou
em alguns pontes. Os ventos fo-
ravn variavcls. predominando, en-tretanto, os do quadrante norte.

TESOURO — Serão pagas hoje.
dia 15. as seguintes folhas: —
Montepio da Educado. c?e A a Zo Montepio da Viação, de Aa B.

DEPARTAMENTO DOS COR-REIO.3 E TELECRAFOS — Estarepartição c.ipedirá malas hoje
pelos seguintes paquetes:Higliluml Princesa, para Recife.Las Palmas c Europa. Receberáobjetos para registrar, até ás 13hora:;; Impressos, ató ás 14 ho-ra se cartas pa~a o exterior ' daRepublica, ató ás 15 horas.Amanhã:Italté. para o Rio Grande doSul. Receberá objetos para regia-trar, até ás 9 horas; impressos,até ás 10 horas e cartas p*ara ointerior da Republica, até ás 11horas.

POLICIA MILITAR — Serviço
para hoje: — Superior de dia —
Capitão Guimarães Júnior. Ofi-ciai de dia ao Q. G. — CapitãoEmillano. Medico de dia — Ma-
jor graduado Dr. Rezende. Medi-co de prontidão — Civil Dr. VI-lar. Farmacêutico de dia — 2oTenente Climaco. Dentista de dia2o Tenente Gosling. Ronda —
R. C. — 2o Tenente Aires; R. C.Io Tenente Alonso; 4o B. I.Aspirante J. Cunha. Guardada Policia Central — 4o B. I.Aspirante Orton. Guarda daM.oéda — 5° B. I. — AspiranteNeto. Guarda do Hospital — 3oB. I. — Aspirante Ismael. Rondade sargentos — Evangelista e La-zarinc. do 1°; Meireles e Bindi, do5o: Gurgel e Nestor. do G°; Os-valdo. do 3o e Perales, do 5o.Ronda de empregados — Sargen-tos S. Lopes ,dí> A. P.: Camelo,da Promotorla; Vêras, da I. G.e João Gomes, do Io. Auxiliar dooficial de dia no Q. G. — Sar-gento Epaminondas Góes. do 6o.Musica de prontidão — a do 4oB. I. Piquete ao Q. G. — Umcorneteiro do G° B. I. Ordens áA. P. — Soldados Esmeraldlno,Tertúlia no e Aguiar.Nos Corpos — No Io batalhãoIo Tenente Rangel e AspiranteSotcr; r.o 2o batalhão — Io Te-nente Laudelino e Aspirante Ani-coto; no 3o batalhão — CapitãoPaes e Aspirant Costa: no 4° ba-talhão — Io Tenente Neves e As-pirante Chaves; no 5o batalhãoIo Tenente Plmentel e 2o Te-nente Pedro: no C° batalhão —Io Tenente Azevedo e 2o TenenteInácio: no R. Ca velaria — 1° Te-nente Siqueira e 2o Tenente Bar-ros; no C. S. Aüxlliares — 1° Te-nente Nobre: pratico de dia —soldado Flori ano.

ACHADOS E PERDIDOS

A NTONTO Vieira Fontes — Per-deu a carteira de emprego daLight n. 2.778. Pede a quem en-contrar, entregar na Seccáo doMeycr. (3.9385) X 3
COMPANHIA B. Áurea Brasilel-ra — Matriz: Rua Sete de Se-tembro n. 233 — Perdeu-se a cau-tela n. 17G.552 da serie B da sec-ção de penhores desta Companhia.

(S 34881) X 3"|>ERDEU-SE no bonde Leme.um casaco lcalti com uma car-telra do colégio Santo Inácio.Quem encontrou é favor avisarpara 25-0134, Geraldo.'(T 18785) X 3
TJERDEU-SE no dia 11 do cor--*• rente, pulseira de ouro compérolas c esmeraldas, entre Luisde Camões, Sete de Setembro, Pra-ça Tiradentes e Avenida PassosGratifica-se a quem entrega-la átravessa Magalhães Castro n. 41,estação do Rlachuelo.

ÍT. 481) X 3
Perdeu-- - ~ ^oclie no, dl?iO do corrente átarde, um broche ds platina tombrilhantes ia rua São Clemente— Gratil u-se generosamente aquem entregar á rua São Clemen-te_n. 438._  (T 102) X 3
T>ERDEU-SE a cautela ie nu-1 mero 24.312 do Jotas da Ag.Imp. Leopoldlna, da Caixa Eco-nomlca. (T 1835'3) X 3
pERDÈU-SE uma cartcirã^õmdocumentos e licença do auto1.930; gratifica-se a quem a en-tregar á travessa das Partilhas,Garage Transporte. Tol. 43-0918.

IT. 12.730) X 3
|>ERDEU-SE a cautela n. 33.453da Agencia de Penhores daBandeira, da Caixa Economlca.

(T^õlO) X 3
OERDÊU-SE a cautela n. 54.504L da Agencia de Penhores Setede Setembro da Caixa Economlcado Rio de Janeiro. (T 350) X 3
T>ERDEU um guarda-chuva, noA Engenho de Dentro, de alpaca,castáo de prata. Pede-se o favora quem achou de o entregar narua Santa Rita Durão n. 27, En-genho da Rainha, que será bemgratificado, por ser uma recorda-gSo. (T. 18508) X 3
pERDEU-SE um anel de farma-ceutlco, modelo antigo, notrajeto dc Realengo a CascadnraPede-se a quem o encontrar en-troçar na Farmacla Fialho, emCescadura. Tratando-se de umaJola do estimação. Gratlflca-S3generosamente. iT 18727) X 3"OERDEU-SE a cautela da Caixa¦» Economlca do Rio de Janei-ro. sob o numero 39.7G3.

(T 13725) X 3
pERDEU-SL" n cautela n. 24.830A (Jotas), da Caixa Economlca,Agencia Imperatriz Leopoltílna.

(T. 18192) X 3

NA iÇÃO DE HOJE:

A LIUIA Afonso Celso .CIIttROIA ESiCETXCA — Benjamim Costallat —O PROBLEMA BRASILEIRO
Pinto Serva

Marol

XÍSLLUHA.MAa: — INFOKMAÇOES OFICIAIS UO PARAGUAI CONTESTAM AS NOTICIAS BE SUBLEVAÇAO DAS FORÇAS UO
CHACO — A ALEMANHA E A HUNGRIA REAFIRMAM A IDENTIDADE DE VISTAS DOS DOIS GOVERNOS NO TOCANTE A'

EMPREGADAS DOMESTICAS

A LüGAM-SE cope Iras, arruma-
¦A daLius, cozlnhjlvas c ujutiuu-
tes c*e cozinha, a.nas aon-uacicas
em geral, com pratlsa e ti^as rj-
íereneias. Rua illachueio n. loú.
torreo. xeieione i--55wJ.

(è> 34034) 3
A LU OAiM^-E arrumadeiras, co

A pairas, cozlnhclrãs, lavaúelras
e meninas para amas secas, todas
com pratica e com carteira da pj ¦
licla; á rua da Constituição d4.
lo andar, telefone 22-4073.

(S Bo70) 3
> LUGAM-SE empregadas portu-Jtâ. guesas, alemãs e todas eiii

nsral. Vlnae na Aganõíu i-or.u-
guesa. Moças limpas para casas
de alto tratamento; a rua Bara*
bina 112. Tel. 26-0162. 283Gü> 3

A LUGAM-sa arrumadelrao. co-
A pelras, cozinhei; as. amuf í.e-
cas, lavatSelras e todos s emp -rfy
dos domésticos. Todos têm »'a»:uo
da poltcta, a Avenida Passos nu-
movo 107, sobrado, telefone 43-
1843. Deollnda e Silva.vS. 342i% 3

A LÜGA-SÊ unia arrumadelra" para apartamentos. Rua Ge-
neral Camara 223. telDf. 23-0371.

(T. 13.170) 3
A t,'u0lA-c£! uma mocinha por-

tuguòsa de 1-5 anos, para a: -
rumadeira ou ama seca; tratar á
rua Marquis de Abrantas n, 43,
com a encarregada. (T 6003)3

A XjüC'AM-SÉ arrumacielras, co-
peiras, cozinheiras, lavadelras,

etc., toclas com carteira da Poli-
cia: á rua dos Inválidos n. 12, so-
brado. Tel. 22-2334, Agencia Pcpe.

I.T 24323) 3
A LUGA-SE uma moça portugue-" sa, para copeira ou arruma-

deira ou ama seca, dando carta do
conduta. Tratar A rua da Passa-
gem n. 67. Botafogo. (T 13175) 3

A LUGA-SE uma empregada, do
" còr morena, para todo o ser-
viço do uma só psssoa. E' íuvor
telefonar para 48-2032 e chamar
Maria. (T. 13.678) 3

A LUGAM-SE dome3tlcas brasl-
loiras e estrangeiras, registra-

dr.s na D. G. 1., copelras, arru-
madeiras, cozinheiras o amas. Svtl
America. Telelone 27-9018, á rua
Copacabana n. 1129. (S 9933) 3~Ã LUGAM-SE "copelras, cozinhei-" ra3. arrumadelras, com car-
telra da Policia, a rua Pedro I
n. 22, sobrado. (T GIGO) d

a "LUGA-SE uma mocinha deí* cor, para copeira e arruma-
delra; á rua Sampaio Viana 68.
casa 13. fundos. Avenida Bôa
Vista. Rio Comprido. (T 1180) 3
A RítUMADEIRA — Precisa-se

de boa arrumadelra; á rua
Buarquo de Macedo n. 35, aparta-
mento n. 64, Flamengo.(T 958) 3

A RRtTMADBikA — Mocinha
branca, de toda a confiança,

aluga-se para casa de tratamen-
to; na rua Silveira Martins 167.

(T 6013) 3

ARRU MADEIRA — Precisa-se de
uma moça branca, não deve

ser muito nova, sabendo ler, en-
tenda alguma coisa de costura e
saiba passar roupa de seda, com
boas Informações, para casal de
tratamento, sem filhos; á rua
Cosme Velho n. 226, bonde Águas
Ferreas. Telefone 25-3936.

(T 6043) 3
A RRUMADEIRA — Copeira —

Precisa-se de còr branca com
boas referencias, para casa de pe-
quena familia de tratamento; á
rua Sousa Lima n. 118, tel. 27-
6271. Copacabana. (T 18497) 3
ARBUMADEIRA 

— Precisa-se
uma para familia alemã, som

cozinhar e lavar; á rua Santa Ale-
xandrina n. 304. (T 103G) 3
Ama SECA — Vrecisa-se~ dc uma moça educada c
de boa saúde, para uma ?ri-
ança de dois anos. Exigem-
se referencias; á rua Hari-
toff n. 81, apartamento 31.

(X 1225) 3
A MA — Precisa-se de uma queseja branca; rua Miguel

Lemos n. 53, apto. 1, (Copaca-banal. <T 127U1) 3
AMA SECA — Precisa-se, bran-

ca, com referencias. Edlficio
Amazonas, apartamento 22, á rua
Fernando Mendes n. 25. Copaca-
bnna. (T 18654) 3
AMA seca — Precisa-se de

uma moça branca, e saben-
do coser, para cuidar de umacriança de tres anos; pedem-sereferencias; á rua Marquês dcS. Vicente 233. Gavea.

(T 13361) 20
AMA-SECA — Precisa-se muito

paci:nte e de confiança. Praiade Botafogo n. 58, apartamento' 51, Ediifcio Botafogo.
(T 18791) 3

AMO~SSCA™Precisa-se de uma
que durma fóra; ordenado80J000; á rua São Clemente n. 95.Bota.ogo. (T. 944) 3

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

1.» PARTE

AMAS DE LEITE
/"\FZRECE-£E uma ama de lei-^ te que aceite com a criança; árua Cesta Bastos n. 33, sobrado .

(T 24531) 1
7>RECISA-SZ dc amas de leite,á rua Marquês de Abrantesn. 43. Casa dos jcxposto3.

AC 35.G32) 1

/~iO?iiiiiA — Precisa-se com pra-^ tica ao copeira c arru.naae.ra,a rua Crua j^lma u. 8, aparta-mento 62. (T 1Bü*í) 3
f^Mi-jciciGADA — Arrumadelra ecopeira, com p.al.ica, que dur-ma no emp. c^o e dJ boas .eio.cu-cias, prccisa-se, á rua Borda doIvlavo n. 67, GrajaVi.

 (T. 6021) 3"jrjiM.PüiiiGADA para todo o ser-x-J viço de caca. Precisa-sc. Rua 9de 1-wVerelro n. 92, Copacabana,pwoto 3. ^T 13111) 3
V^.M.-R^OAIM. — Casal sem fi-¦*-* liics, precisa dc uma para to-do o servir o, com rei crucias eque dtu-rna cm casa, ordenadolJüwsuOu; tratar na rua Atlantican. 4J3, apartamento 1, telefone«7-3144, até ás 15 horas.

lT 6043f _ 3"C^MPRÊGADA — Precisa-se parapequena família, de uma paratodo serviço, monos lavar c ence-rr.r; que dê boas referencias edurma *óra; á rua S. Clementen. 250. casa 2. (T 18750) 3
T^MPREGADA — Precisa-se, pa-ra ajudar a todos os servi-ços domésticos; não se faz ques-tão de cór c paga-se bem; á ruado Cost;a 112, 3o andar.

(T 13368) 3
Mu-REGADA para todo serviçode tres pessoas, dormindo noaluguel; preelsa-se; á praia doBotafogo 523. Tratar até ás 10horas. Exigem-se referencias.

(T 24807) 3
IpMFREGADA — Precisa-se para•*-i todo o serviço, casa de poucafamília, que uô referencias e dur-ma no emprego: á Avenida Go-mes Freire n. 117. terreo.

iT 979) 3
EMPREGADA para diversos ser-vlços leves — Precisa-se á ruaConde de Bonfim 242, casa I quedê referencias e durma no empre-
go. __ (T 24861) 3
EMPREGADA para caca de íaml-lia e que durma no emprego
preelsa-se; á rua do Cate te 168.1 °! n ndar (T 2 4849) 3
Y^MPREGÒS jjara domesticas ououtro qualquer, para senho-ras. é só ir á rua S. Pedro 83, 2oandar, ondo tem bons pedidos.

 (T 6136) 3
IfiMPREGADA — Proctsa-sc paratodo serviço da Q pessoas, dor-mlndo no aluguel; pedem-so ro-
ferer.clns: ordenado 1103; á ruaRibeiro Almeida 44, Laranjeiras.

(T 21862)_ 3
MOCINHA de boa aparência e

que dê referencias suas, pre-clsa-se para casa dc familia, ser-
vlços leves; tratar á rua Caruson. 25, Apto. 2. Had. Lobo.

(T 6161) 3
MOCINHA precisa-se para aju-dar serviços leves de casa es-trangeira; trata-se bem, apresen-tada por pessoa da família. Ordc-nado 503000; á rua Urbano San-tos n. 61, P. Vermelha.

(T 24641) 3
TVJENINA de 12 a" 14 anosIyA pj-ecisa-sc para uma sôca eserviços leves; á rua Miguel deFrias n. 49. (T 6302) 3"jvffENÍNA — Precisa-se de umaaté 15 anos, para ser"iços lc-ves de apartamento; á Praia doFlamengo n. 314, apartamento 3.

(T 13125) 3"jVTENINA — Preclsa-3e, para aju-dar em pequenos serviços, ca-sa de família, 30$ a 40^000; á ruaJoaquim Murtinho n. 255, SantaTeresa; telefcne 22-7820.
(T. 13151) 3

/-»PERECE-SE uma moça para^ todo serviço de um casa* ou
para arrumar e copelrar. Toiefo-
liar para 20-G545 aas 8 lj2 ás G
horas. (T 2i312) 3
/ pÊUECE-SE uma moça para ar-" rumaueira e para todo o ser-viço de apartamento, á rua üoCatete n. 310, quai*to 6. Telefone25-2996. (T 24G02) J
01"£ííjiCL-cE uma meça para ar-rumadeira e que entenda uni
pcuoo de costura ou faser to-do o serviço de uma pessoasó; dando boas refer^nuias. Teie-tene £5-2841. (T 1323o) 3
/ \tii.RECE-SE uma moça çstran-^ gelra para arrumadelra; da
preferencia na parte da manhã.Rua da Gloria n. 100, tel. 42-0550.

(T. 13.342) 3
A PERECE - SE uma moça portu-

guesa para arrumadelra oucopeira; trata-se á rua Assunçãon. 43. Botalogo. iT G095) _3
OFERECE-SE uma moça porcu-

guesa para copeira e arruma-
deira, para casa de tratamento,
dando boas referei.cias; tratar ã
Avenida 25 de Setembro n. 321.
Vila Isabel.  fr 18313) 3

FERSCÈ-SE uma moça portu-
guesa para copeira ou arru-

madeira á rua Paulo Barreto 73.
casa 1. Botalogo. (T 6203) 3
OFERECE-SÉ uma senhora dc

familia cie todo o respeito
para ama seca, telefoní 24-3299.

(T 24330) 3
PBãic&ÍE mocinha portugue-sa chagada a 5 meses de Por-

tugal, ue 15 anos e de toda con-
fiança, dando boas informações,
de boa aparência e muito limpa,
para copeira ou arrumadelra ou
ama seca para casa de familia di-
relta. Travessa Barão de Guaiati-
ba n. 25, Catete. (T 24711) 3

£\ERECE-SÊ uma arrumadelra
ou ama seca. ordenado 1300

para cima; trata-se á rua General
Polldoro n. -13. _(T_ 21308) 3
CTfÉREC'e~-SE uma moça branca,' de bons costumes, com pra-tica de arrumadelra e que dá re-
íerenclas; ordenado 18QSOOO; á rua
General Scvcrlr.no n. 54, casa 25,
Botafogo. Telefone: 26-0304.

(T. 18.G08) 3
fISÊCÊ5¥ uma empregada

portuguesa para arrumadelra
ou cozinha dc pequena família; á
rua Marquês de Sapucal 255, casa
n. 4. (T 6152) 15
GFERECE-SE uma boa arruma-

delra. lavadelra, ou ajudante
para cozinha de hotel, pensão ou
casa de família de tratamento,
tendo as melhores referencias; á
xua da:. Laranjeiras 173, casa tí.

(T 13351) 3
OFERECE-SE uma moça de côr

para copeira e arrumadelra do
pequena família de tratamento; t
ua Demctrio Ribeiro n. 270.

(T 1121) 3
OFERECE-SE uma moça de côr,

para copeira arrumadelra, pa-ra casal ou apartamento, de pre-fc-rencla cldnde ou Flamengo: á
rua das Marrecas n. 30, terreo,cuas 10 horas em diante.

(T 13119) 3

"V!"ENINA — Precisa-se, para ser-viç03 ieves, em casa de íaml-lia de tratamento. Exlgcm-se re-fercnclas. Rua Nascimento Silvan. 438, Ipanema, telef. 27-6028.
(T. 13.172) 3

p./TOÇ.-* de còr — Oferece-se pa- •
ra serviço de um casal, tele-fone 22-7463. IT 2489G) 3"JY/JTOÇA para serviços leves emItJL casa de casal sem filhos po-dendo dormir precisa-se. não servede côr, á rua Itabaiana n. 251 —

(Grajaú). (T 24753) 3

OFERECE-S«E uma moça branca
multo limpa, sabendo fazertodo o serviço, muito bem, traba-lhar em apartamentos ou casa de

pequena família, dormindo íóra,sabe ler e escrever, ó favor telefo-nar para 22-5967, depois das 8 ho-ras. (T 6033) 3
OFER'ECE-SE, uma ótima ama,

com S9 anos, chageda dc S.Paulo, com longa pratica; trata-se no Republica Hotel; á Praçada Republica 189, tel. 43-5912.
{T 13523) 3

OFERECE-SE uma moça, com
um menino de 1 ano, paraserviços domésticos, em casa dcfamília. Entendendo de costura.E* lavor procurar á rua Dr. SáFreire n. 71, São Crlstovão.

IT 6060) 3
GFERECE-SE bôa empregada,com pratica de todo serviço,
para trabalhar por hora, com bôasreferencias. Rua Catete n. 13. Te-lefone: 42-1788. (T 18642) 3

COPEIRA 
— Precisa-sc moça es-

trangeira. de boa aparência,
para casa dc tratamento e de
pequena familia. Prefere-se de
origem alemã. Otto Slmon 120,
Copacabana. Tel. 27-1086.

(T 6190) 3
í ^OPEIRA c arrumadelra — Pre-

cisa-se de uma, com pratica,para pequena família, á rua Pru-dente de Morais n. 677.
(T. 18563) 3

COPEIRA 
— Precisa-se de uma

com pratica para ccpelrar *
arrumar para pensão; á rua doCatete n. C8, sebrnau.

(T 13223) 3
GOPETRA arrumadelra — Precl-

sa-sc com bastante pratica dc
pensão comercial com bastante
movimento; & rua da Assembléian. 16, sobrado. (T 24708) 3

OPEIRA arrumadelra, precisa-se de côr branca, para peque-na fp.rnllia :á rua Barata Ribeiron. G-2. Telefone 27-3513.
(Y 13232) S

GOPErP.A e arrumadelra precisa-se co.n pratica; â rua Silveira
Martias a. 140. (T 2Í907) 3

GFERECE-SE uma senhora detoda a confiança, para todosos serviços de um senhor só, oua rapazes solteiros; á rua Barãoda torre, 100, fundos. Ipanema.
(T 18651) 3

PERECE-SE uma empregadadomestica, de côr, para casade um casal; á rua Marquês deOlinda n. 80, sala 13.
(T 15666) 3

OFERECE-SE boas empregadas
domesticas. Sào encontradasna Seeção de Empregados Rápidos;á rua de S. Pedro n. 83, 2° andar,

telefone 43-6797. 9992) 3
OFERDOE-SE empregada bran-

ca, para todos os serviços,trivial fino e alguns doces, prefe-re casa de estrangeiros, com boasreferencias, ordenado 2005000; èfavor telefonar para 27-5421.
(T 6002) 3

OFERECE-SE uma senhora por-tu.gu2sa, de mela idade, paraarrumar e costurar, dormindo noaluguel, dár referencias, telefonar
para 29-2374. (S 9P85) 3
GFÊRÊCE-SE uma moça bran-

ca, apresenta carteira, paraqualquer serviço doméstico, le-vando uma menina de 10 anos:rua Benjamln Constant 121, ca-sa n. 4. terero. (T 18593) 3
FERÉCE-SE uira mo-a portu-guesa para arrumadelra; á

rua Senhor dos Passos 208.
(T 24648) 3

GFERECE-SE uma moça paraarrumar e copelrar em casa defamília; trata-se á rua SalvadorCorreia 120. Tel. 27-32C8.
(T 18768) ò

OFERECE-SE uma empregada
para todo serviço, de um ca-sal estrangeiro. Dá boa referen-cia do sua conduta, tem praticade costura do casal estrangeiro;

procurar á rua Dr. Agra 22. Tel.22-G985; ou para cozinha dc for-no e fogão. (T 34767) 3
/"\FERECE-SE uma empregada" para trabalhar na parte datarde; trata-se a rua Pedro Ame-rico 93, fundos, das 15 horas emdiante. (T 6255) 3
/>FÈRÉCÊ-SÉ moça de côr, para" copeira, com pratica de pen-s.5.o comercial; A rua dos Arcos21, quarto 3. Tel. 42-0031.

(T 1095) 3
/"t FF.RJCR EC E -SE uma moça^ chegada de Portugal para ser-vlços domésticos, em casa de fa-milla de tratamento. Informaçõesá rua Barão de Iguatemi n. 6,casa de família. Praça da Ban-delra. __ (T 1000) 3
/"VFERECE-SE uma moça portu-" guesa de boa aparência paracopeira ou arrumadelra ou amaseca. tendo pratica de qualquerserviço, dando referencias; tratará rua General Roca n. 141, esqui-na da Praça Saenz Pena. Tlluca.

(T 13103) 3
OFERÈCE-SE uma copeira ou ar-rumadeira com pratica do
pensão; A rua Senador Pompeun. 154. Telefone 43-6696.(T 1148) 3
OFERECE-SE uma moça portu-

guesa para copeira ou arru-madeira, cm casa de fumllla; tra-ta-se á rua do Rezende 183.
(T 1214) 3

BRECISA-SE de uma empregada
para serviço domes óleo em

casa de um casal; á rua da Miseri-
cordia n. 74, 2o andar.

(3 34802) 3
v>Rii,CiSA-&E de uma empregada

para serviços de um casal comuma criança; ã Avenida Salvadorue Já n. 182, casa 18.
lS 0370) 3

RÊCISA-SI de uma criada pa-ra serviços de um casal, pa^a-sa bem; á rua Felipe Camarãoli. 157. — Maracanã.
(S 983G) 3

T3RECISA-SE de empregada* do-mestiças, com boas reforen-cias brasileiras e estrangeiras,amas secas, cozinheiras, ar. uma-deli as, etc. Agencia Gcrmania, áPraça riradencos n. 37, Io andar;telefone 42-1055. (S. 9214) 3
pRECISA-SÉ de ama seca, de*• confiança. Paleanclú n. 220.

  _ (T. 6.189) 3
ORECISA-SÊ de uma empregada

para todo o serviço. Dias daRocha n. 27, apart. 21. Copaca-band. (T. 24.635) 3
pRECISA-SE de empregada para*¦ casa de pequena família. RuaBarão de Itapaglpe n. 399.

(T. 13.154) 3
T>RLCIiSA-SE de uma boa cm-

pregada para serviços domesti-cos, em casa de íamilla; ã ruaFigueira dc Melo n. 388-A.
(T 24671) 3¦pRÉCÍSA-SE de uma ama seca

asseiada e carinhosa; a rua
General Dionlsio n. 11. Botafogo.

(T 24734) 3
PRECilSA-SE dc uma empregada

para casa de família; á rua
Jullo do Carmo n. 23. Io andar,
esquina da rua de Santana.(T 24735) 3

BRECldA-SE dc uma arrumadel-
ra e lavadelra, para pequenapensão, ordenado 100$000; a ruaiJois de Dezembro n. 95.

lY. 621)_3
pRECiüA-SE de uma menina ató14 anos, para ajudar em ser-vlços leves; a rua uarão de Mes-
quita n. 126. (S 9332) 3
BRECISA-SF moça portuguesaou alemã para casal esiran-
Seiro sem filhos; á rua CândidoAicndes n. 99, apart. 601.

l r 18032) 3
PRECISA-SÉ de uma moça bran-ca para cuidar de uma enan-
ça; a rua Copacabana n. 249, apar-lamento 54. Paga-se beni, c eiii-
gfm-se rolerencias. (S 31934) 3
BRECISA-SE de uma ama seca

que traga bôas referencias; a
praia de Botafogo n. 3, apt. 12.

(T 18220) 3¦p^RECISA-SE de uma arruma-
dsira, de preferencia branca,

para casa de faniilla de tratamen-to. Rua das Laranjeiras n. 498,telefone 25-2112. (S. 9.772> 3
T>R'ECISA -£E cie uma empregada

para casa dc um casal quedurma no emprego e que tragareferencias; á Travessa ua Sole-dade n. 12. Praça da Bandeira.
(T G085) 3

PRuCÍSA-oü de uma emprega-
da, para todo o serviço; tra-tar á Avenida Gomes Frei.e 119
__(T._18534) 3

1>RECISA-SE ds uma emprega-da do 14 a 16 anos, para todoo serviço de um casal; á ruaSuenos Aires n. 142.
IS 9931) 3

DRECrSA-SE em casa dc casal,t para todo o serviço, de em-
pregada da côr, educada quenão use pintura, no serviço, ordc-nado 80^000; á rua Sete de Se-tembro 79, entrada pela casa Es-
perança. IS 9373) 3
PRECISA-SE de uma bôa cm-

pregada para todo serviço de (um casal estranjeiro, sem filhos; jpode ser viuva com filho de 10 a14 ano s, que ganhará também.Para informações, no palacotoCamplsta, á rua Dez n. 130, emBraz do Pina ou na rua Dois doDezembro n. 33, com D. Ema.
(T 6075) 3

ERBCISA-SE do uma empregada,
casa de pequena familia. Rua

24 de Mulo 344. (T 13315) 3
P~RECISA-SÈ de empregada pa-ra serviço de um easal. Rua
Tenente Possolo n. 7. Senado.

(T 13331) S
RECÍ&À-SÉ de uma mocinha

de 13 a 15 anos para tomar
conta de uma menina de 5 anos;
á rua Senador Correia 44, Fia-
mengo. Exlgem-se referencias.

(T 24712) 3
PRECISA-SE do -ma empregada

branca, para todo o serviço de
um casal estrangeiro, com dois fl-
lhos;< á rua Dolalim Senna n. 32,
sobrado, São Cristo vão (2a rua dc-
poir.de Barão de Mauá).

(T_1112) 3
RECISA-£É~dO:Uma boa empre-

gacla branca, para todo o ser-viço de um casal estrangeiro, comdois filhos. Pequeno apartamento.Exigem-se referencias; á rua Al-mirante Alexandrino n. 88, apar-tamento 2 F Santa Teresa.(T 1113) 3
TJKSCISA-SE de uma arrumadel-ra em casa de familia estran-
gelra, sem crianças: á rua Fran-
cisco Muratorl n. 52, Io andar.

(T 18702) 3

PRECISA-SE uma moça, de cór,
branca ou morena, para to-mar conta de uma criança cie 2anes. Bôas referencias ou cadcr-neta. Tratar á rua Bento Lisboan. 147, 2.° andar.

 _  (T 6060) 3
PRECISA-SÉ de uma moça paraos serviços de um casal, pa-ra dormir no emprego; rua Jo-se dos Reis 149, E. de Den.ro.

(T 970) 3
FtRECISA-SE do uma mocinha

ccm pratica dc serviço, paracasa de duas pessoas, ou umamenina de 11 anos, par serviçosílvcs; à Travessa Lúcio de Men-donça n. 36, fundos. Telefona23-0591. (T 13130) 3

PRECISA-SE de uma empregada
paar lavar roupas e fazer pe-quenos serviços, podendo dormirno aluguel: trata-se A rua dasNeves n. 19, Santa Teresa.

(T 6212)_3
RECISÁ-SE de arrumadelras ccozinheiras, copclras, amassecas, lavadelras, engomadelras etodas a3 empregadas domesticas; áAvenida Passos n. 107. sobrado.Deollnda e Silva. (S. C*

T>HECISA-SE de copelras" cozi-
nhelras, arrumadelras. mocl-

nhas. para serviços leves e amas.
pogando-se bem, trazer a roupa
para trabalhar; rua do Rlachue-lo n. 155, terreo.

(S 6053) ?
T>RÉCISA-SE de arrumaaeiras.

copelras, cozinheiras, amas ce-
cas c meninas; ordenados c » 803.
1005000 e 20CSOOO. Tr.'B»m rou-
pa; á rua Visconde do P.lo Branco
n. KO !•> andar. (S. 8.068) 3
BREcisATsE 

"dé uma emprejadado meia Idade, para todo oserviço de casa de casal, que dur-
ma em casa dos patrões. Praia deBotafogo n. 464. não estando nes-
ta3 condições, nAo se apresente.(S 34720) 3

RECISA - SE de uma empresa-
da para todo o serviço de um

casal; á rua Santo Amaro n. 115(T 18635) í
PRECISA-SF. de uma copeira-

arrumadelra que dê bôas rc-íerenclas. Praia do Flamengo,n. 224. .(T 18641) 3

PRECISA-SE cie uma emprega-da para todo o serviço de tres
pessoas, que seja limpa; á ruaParaná n. 41, Encantado.

l r 13133) 3"pRECISA-SE de uma mocinha•" para tomar conta de uma cri-ança c.e 3 anos; á rua Conde cioBonfim n. 475. (T 18670) 3
PRECISA-SE de uma copeira,

branca ou morena, com pratl-ca de pensão e que durma no alu-
guel; á rua das Laranjeiras nu-mero 121. Exigem-se refcrcnclaa.

(T._925) 3
£>RECj.SA-£E cie uma emprega-da, para cozinhar e lavar, or-donado 10C:»00C; á rua Barata Ri-beiro 623, fone 27-1335.

(T 6011) 3
ERECiSA-SE cie uma emprega-da, para um casal com filhodc 8 anos; tratar na rua do Ria-chuelo n. 381, casa XV.

(T 13077) 3
PRECISA-SE cio arrumadelra e

copeira. dormindo no aluguel,na rua José Higlno n. 217.
 (T. 18512) 3"ORECISA-SE cie uma moça comA pratica dc todo o serviço emcosa de um casal com filhos, dor-mir no aluguel; á rua da Lapa 45-- Sobrada. (T 6217^ 3

PRECISA-SE de uma empregada
para todo serviço « para to-

mar conta de uma casa de casai— Tratar á rua Uruguaíana 53, 3oonaar. Exlgem-se referencias.
(T 24691) 3

KECISA-SK de uma empregada
de 8 a 13 anos. Rua Baráo d%

Itapaglpe n. 133. '.T 24695) 3
HE CISASSE de copeira arruma-

deira, com pratica, oranca ou
parda clara; a rua Goulart 80
Leme. (T 18741) 3

PRECISA-SE de uma copeira c
arrumadelra com pratica,branca ou mulata clara; exigem-se referencias: á rua AlmiranteSalgado 45. Laranjeiras.

_ (T_ 24815) 3
TÍRÉCISA-SE- de uma mocinha,

para serviços domésticos, á
rua Visconde do Rio Branco nu-mero 33-A, apartamento 1.

(Y. 6097) 3
p*RECIG A -SE moca com bratlea

do arrumadelra com .boas rc-
ferenclas, dormindo no aluguel;
tratar, tel. 2-3-3625. (T 24G31) 3
BRECISA-SE do uma mocinha

para serviços domésticos; A
rua Senador Dantas n. 76.

(T 1120) 3
RECISA-3E oe uma emprega-

da para todo o serviço dc pe-
quena famhia; á rua Santana 137

(T 13091) 3
P~"RECISA-SE dc uma arruma-

clelra, para horas; trata-se
das 9 horas em diante; á Avenida
Henrique Valadares 1G. sob.

(T 24773) 3
RECÍSA-SÊ de copeira em pe-

quena familia, paga-se bem: á
rua Pompeu Loureiro 45, perto dc
Constante Ramos. (T 6255) 3

R3CISÃ-SÈ cte uma uma síca,
trata-sc á rua Raul Pompéla

n. 244; podem-se referencias.
(T 6296) 3

RÉCTSÃ-SE de uma mocinha,
para arrumar c copeirar, em

casa de família de respeito; exl-
gem-se re c.cncias; á rua SousaLima n. 103, Copacabana.(T. 6115) 3

RÊCISÃ-SÊ para casa rto fa-
milla de tratamento, de uma

cozinheira do trivial, que durma
no aluguel, lave alguma roupa c
dé ro.crencias: á rua Copacabanan. 74. (T 18766) 3

RECÍSA-SE dc uma empregada
para todo serviço do um ca-

sal; á rua Gonzaga Bastos 300-A,
casa 1. (T 1'3206) 3

¦RLÒISA-SE de urna emprega-
da para todo o serviço decasa pequena, monos lavar peças,grancUs e encerar. C{ue dê boas

referencias ou tenha carteira daPolicia; ordenado 120,000; tra-
tar á rua Paulo Barreto 77. Bo-tafogo. lT 21818) 3
jr>RECISA-SS de empregada, pa-ra servidos dc casa. menos
cozinhar: á rua S. Pedro 4, sob.

(T 24812 )_3
-RECÍSA-SE de uma empregada

para todo o serviço de casa dc
uma pessoa só. Cartas para T.
995, na portaria deste Jornal.(T_996) _3
P~~ RECISÃ~SE de uma empregada

para casa de família; trata-se
á rua Visconde dc Itaúna n. 43,
loja. (T. 24.776) 3
PRECISA-SE de uma empregada

para todo o serviço; á Ave-
nida Mem dc Sá n. 72, terreo.

(T 24610) 3

pRECiaA-sfc de uma ama seca.
que tenha muita pratica e dê

bons referencias, para uma crian-
ça de sete meses; paga-se muito
bem; á rua Otávio Correia n. 30.
trea. (T 137J6)_3

RECISA-SÉ de c=peiras. arru-
madeiras, cozinheiras, amas

secas e meninas, ordenado 8030J0,
ÍOOSOOO e 2003000; tragam roupa,
á rua da Constituição n. 84. Io
andar. (S. 8857) 3
T>RECI3A-SE "de * uma emprega-* da, estrangeira, para família,
chegada da Europa, com reforen-
cias. Ordenado 200J000; á rua Co-
pacabana n. 103, apartamento 51.

(T. 24124) 3
ÃRA um casal sem filho, pre-

cisa-se dc uma boa emprega-
da, para todo o serviço, prefere-seviuva com filho de 10 a 15 anos
que ganhará também; a casa é
em Braz de Pina; para informa-
çôes dlriglr-se á rua Dois de De-
zembro n. 35. com D. Ema.

(T. 563) 5
REC1SA-SE de uma senhora

com pratica de criança e ser-
viços de um casal; á rua do Re-
zende n. 198. quarto 3

(T 18655> 3

PRíECISA-SE de uma emprega-
da que durma no aluguel; á

Avenida Melo Matos n. 25, ao
Laruo da Segunda Feira.(T 18536) 3

PRECISA-SE de uma mocinha,
até 15 anos. para pequenosserviços, em casa de um casal, e

que durma no emprego, ordenado
69S000; a rua Cancfldo Mendes
n. 83-A. Gloria. (T 18547) 3
P"RÊCISÃ-eE dc 'uma empregada

para serviços leves em casa
dc pequena família; á rua da Al-
fandesa n. 250. sobrado.(T 18795) 3

/'^FERaJCE-SE uma empregada
portuguesa, chegada da u.-.i,mãe e filha, prefe.e a mãe j; .klavadelra, dormindo ióra, tem p.u-tica de lavar e cozinhar, a mci..;iatem 17 anos de Idade, para amascca ou arrumadelra, para casa iepequena família; trata-se A aikPaulino Fernandes n. 56, Bo.go.  (T. 947) *

pRECISA-SE de úma lavadelra carrumadelra, que durma noaluguel; á rua Dias da Cruz 368,Meycr. (T 972) 4
ORECISA-SE de uma senhora pa-ra cozinhar e lavar, para umcasal sem filhos, que durma noaluguel e sem compromissos; Arua das Laranjeiras n. 320.

(T. 10574)4
ORECISA-SE de uma lavadelra*¦ que durma no aluguel; á ruaFigueiredo Magalhães 93 Copaca-bana. (T 13295) 4
T>RDC1LSA-SE de boa empregada,-*¦ branca, para lavar e ajudarna cozinha. Dorme no aluguel. —-
Trata-se á rua da Alfandega 288.loja. (T 24605) 4
pRECISA-SE do uma lavadelrana Majestade Pensão. A ruaCândido Mendes 42 — Gloria.

(T 1081) *
pRECISA-SE de uma lavadelra

para lavar em casa de outra
que lava; A Ladeira do Castro 87.

(T 24761) *
SENHORA educada, dc toda aconfiança, entendendo umpouco de tudo, oferece-se paraserviços leves; telefone 22-6073.D. Maria. (T. 6103) 3

COZINHEIRAS
A LUGAM-SE duas moças de cór

para cozinhar em casa de fa-milla, compreendendo bem o tri-vial, fino; á rua do Bispo n. 71,
quarto n. 11; trata-se a qualquerhora. (T 968) 6

A LUGA-SE uma cozinheira dotrivial fino, dando referen-cias de sua conduta;. A rua NerlPinheiro n. 94.
(T 6Q54) 6

LUGA-SE uma cozinheira paracasa de casal ou pequena fa-milla. dando boas informações cdormindo fóra, não faz questãode algumas horas, lava raupas
pequenas; procurar A rua Humai-ta n. 259, casa 5. (T 6133) 6

A LUGA-SE uma cozinheira dotrivial fino e variado, paracasa de casal sem filhos, prefereLaranjeiras ou Catete. sabe ler oescrever, dormindo fóra, ordena-do 170Ç0G0; á rua das Laranjei-ras n. 173, quarto 12.
(T. 035) 6

A LUGA-SE uma boa copeira ry
arrumadelra, ligeira e desem-baraçada, dando boas referencia^,

prefere Copacabana; ordenado1605000; á rua José Higlno n. 8£.TIJuca. (T. 6111) 3
A LUGA-SE uma moça para co-

zlnhar e mais alguns serviço*,ordenado ÍOOSOOO; telefone 28-U4Y. (T. B110) a~~A LUGA-SE uma boa cozinheira
dando ótimas referencias; or-

denado 150$; trata-se 27-5132.
(T 24939) a

(COZINHEIRA — Precisa-
se de uma cozinheira

com bastante pratica em
casa de íamilia estrangeira,
á rua General Venancio
Flores n. 147. Leblon.

(T 129) 6
CiOZINHEIRA r~ Precisa-se do> uma boa cozinheira do trí-
vial: na rua Itapirú n. 391.

(T. 334) 6
ÕZTNHEIRA — Precisa-se da

uma para pequena família,
que conheça bem o serviço e la-
ve roupa leve: A rua Frei Vcloso
n. 144. Jardim Botânico.

lT 572) 6
C~iAiSAL estrangeiro com as me-J lhores referencias, oferece-se
como cozinheira e copclro paracasa de família de tratamento, oa
clube, tom muita pratica. Cartas
por favor para T. 534, na portariadeste Jornal. (T 534) 6

OZUNHEIRA — Preclsa-sc, do
trivial fino, para casa de tres

pessoas, branca, que durma no
aluguel e npresent-e referencias,
bom ordenado; A rua Ipanema fí,
apart. 40. (T 492) 6

CCOZINHEIRA 
— Precisa-se do-'uma boa cozinheira e mais ser-

viços, em casa de uma pequenafamilia inglesa, trata-sc na rua Sã
Ferreira n. 147, casa 2, depois das
9 horas. (S 9703) G
GOzfNHErRA 

— Precisa-se de
uma cozinheira; A rua Belfor

Roxo n. 5, apartamento 3.0, Co-
pacabana. (T 12667) 6
pOZINíIEIRA-^- Preelsa-se do^ uma em casa de um casal, or-
denado 75SOOO; A rua Carlos de
Carvalho n. 8, terreo, Esplanada
do Senado. (T. 6039) 6
COZINHEIRA 

— "Precisa-se do
trivial fino. que durma fóra.

exlgem-se referencias, paga bem;
rua Gustavo Sampaio n. 133, apar-
tamento n. 34, Leme

yT 976) 6
GÒZilKHEIWA e demais serviços

leves, precisa-se, casa dc pe-
quena íamtlla, pedem-se referen-
cias: A rua 19 de Fevereiro n. 29,
Botafogo, prefere-se de côr.

(T 974)_ 0
ÕZÍNHEÍIÍ/- — Proclsa-so d.

uma, á rua Ca—.pos Sales 64.
(T 18663) 6

LAVADEIRAS E
ENGOMADEIRAS

ALUGA-SE uma perita lavadel-
ra engemadeira, de lustro, de

côr parda, para casa de tratamen-
to, ordenado 1805000; á rua PauloBarreto n. 115. casa 7. Botafogo.

(T 18734) 4
L~~AVAD EIR Â~3 — Precisa-se de

duas lavadelras que tenham
pratica para efetivas. Tlnturaria
Contlmental: A rua do Rezende
n. 80. (T 24774) 4

AVADEIRA — Precisa-se dc
uma de confiança que saiba

passar e engomar ternos brancos;
tratar A rua Mario Barreto n. 39.(entrada pela rua Uruguai 311).<T 6248) 4
LAVA DEIRA com perfeição em

roupa de homeiti e de senho-ra. dando boas informações: tele-
fonc_42-3057. (T. í>56) 4
IAVADEIRj — Toma-se roupa

para lava e engomar; á rua
Santo Amaro n. 188, quarto 19
Catete. (T 18713) 4

COZINHEIRA 
— Precisa-se do

boa empregada, para casa de
família estrangeira. Exlgem-se re-
ferenclas. Apresentar-se A rua Cos-
me Velho n. 340. (T. 936) 6
/COZINHEIRA-—_Precisa-se de

uma, para cozinhar e mais
serviços leves, que durma no alu-
guel, A rua Baráo dc Mesquita
n. 227, ordenado 80$000.

(T. 937) 6
OZINHEIRA — Precisa-se ds

uma á rua Zamenhof 34 Es-
taclo), ordenado 1005 mensais.

(T 24923) 6
COZINHEIRA 

— Precisa-se cio
uma cozinheira para o trivialvariado. Ordenado 1003000; entra-

da ás tí horas e saldas 20 horas;
A rua dos Andradas n. 87, Io an-
dar. Largo do Capim.(T 1136) O

OZINHEIRA-para casa de ura
casal — Precisa-se A rua

Raul Pompela n. 231, aparta-
mento 3, Copacabana.

(T 24894) fl
(^OZINHEÍRO dc forno e

fogão deseja trabalhar
cm pensão, hotel ou casa dc
familia. Dando boas reíe-
rcncias e carteira. Telefo-
ne ÍG-4559. <T 2*929 G

OZINHEIRA — Precisa-A^'para
casal, lavando alguma roupa o

que du~ma * aluguel; ordenaio
1205. Rua Redentor 149, telefo-
Kê 27-8707. (T 24™ 18) 8

\



JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1937

CiOZINHEIRA cio forno o fogAo' ofereco-co pura pequena ía-mlllfi ou casal do tratamento, dan-cio boas rcferonclas, uílo dormu noaluguel. Botafogo ou Copacaba-nn.tlnf. pelo teloíone 30-430».
(T 24640) 0

/COZINHEIRA — Preclsa-so uma
para pensão; à rua Leondrollartlua n. 0. (T 6170) 6

T^OZINHKIRA — Prcclsã-oo do^ uma pnra o trivial variado, Aru* Caruso n. 25, npartamonto 6,Haddock Lobo. (T. 10500)__6
7 'OZINHEIBA — Prccisa-se, paracozinhar o lavar, cm casa docasal, (k rua Martins Pena n. 66,
Junto 4 rua Campos Sales.

(T. 18513) tt
á 1023IWH EUR A — Preclsa-6* dev-* íorno o íogfio, com reieron-cias e bem apresentada, para to-do o serviço, em casa ae casal,
paga-M 200*000; á rua Harltoffli. 35, apartamento 21, Lido.

 (T 16551) 6
/^OZIiNBLBLRA — Precisa-se de^ uma com grande pratica de
pensão, ordenado bom; è> rua Ba-rio do Bom Retiro n. 76. E. Novo.

(T_24670) 6
(iOZENHEIÍR A — Prcclsa-se paraJ trea pessoas, dispensada aos
Domingos e feriados; á rua da Al-fandoga n. 256, sobrado, paga-sebem. (,T 6214) 6
/"(OI&INHBrRA — Preclsa-sa uma^ boa cozinheira de forno e fo-
gao; L rua Cruz Lima n. 8, ap 63.

(T 1Ô820) 6
/-»OZiNHHERA — Precisa-se do

uma para o trivial fino. Praiado Flamengo 344, apto. i.
(T 13316) 6

CtOZINHEIiRO 
— Precisa-se com' pratica de colégio. Tratar das

lá às 16 horas; á rua da Consti-tulcào n. 33, 2o andar.
(T 6167) 6

/iFERECE-SE uma cozinheira do^ trivial ílno para casa do fa-mllla do tratamento, dormindofóra. Trata-oc pelo tclof. 23-0171.
('!%_ 13.1-11) ü

/-vFKBECÉ-SE uma cozinheira dev' côr. paru o trivial fino o va-rindo, dormindo tóra. E' fnvor to-ltfonnr para 27-483;), das 8 horascm diante. ( T 13118) 0
/"\FERECEM-SE 2 cozinheiras do^ trivial fino o vurlado, a ruaConde do IrnJ/i 175, ordenado150$ d&o-so boas referencias.

(T 18771) e
pRECISA-SE de uma cozinhei-ra, com pratica; A travessa3Ao Domingos n. S. (T 18721) 6
pRECISA-SE do uma boa cozi--*• nliolra, multo limpa, indepen-donte e de toda a confiança; aEstrada da Gavea n. SO. tolero-lie 27-0230.  (T. 18707) 6
pRECISA-SE de um ajudante doA cozinha; á rua Candid) Men.des n. 42 — Gloria. (T 1080) 0
T>REC1SA-SE de uma cozinheira-1 para o trivial fino; á ruaD. Marlana 60. Tol. 26-0659.

IT 1077)

ff>RECl£A-£E do um ajlidantcbrasileiro no Restaurante dosrolografos. Praça 15 do Novorn-bro. (T 24723) 0
pRECISA-SE de uma cozinheiraA para todo serviço de trér.pessoas, menos arrumações. Or-nado 150S. Exlgom-se refcronolasRua Copacabana n. 1316, casa 1

(T 18828) C
pREGISA-SE, para casal, do umacozinheira para o trivial tinoe serviços leves; a rua FerreiraViana n. 45, casa IV, Catete. Exlge-se cartolra de Identidade. Tra-tar depois das 9 horas.

 (T. 18.691) 6
pRií.CUSA-S>E coznihelra, com*• pratica, para pequena pensão; i\ Avenida Posjos n. 40, 2°andar. (T 18731) C
pRECISA-SE de uma emprega-da que entenda do cozinha etaça mnls u;guns serviços; a rua/.lvaro Ramos n. 158.

(T 13115) 6

pRECISA-SE de uma empregada
para ajudar na cozinha; A ruaBarão do Bom Retiro n. 413.(T 12422) 6

T>RECISA-5E de uma boa cozi-nhelra, que durma no alu-guel, á Avenida Jullo Furtado 185,Grajaú; exigem-se referencias.
(S. 34655) 6

p$U5CISA-SE de uma cozinhei--*• ra do trivial fino, indopenden-te, que durma no emprego. Pa-ga-se bem: á Praia de Botafogon. 58, apartamento 63.
(T. 516) 6

pRECISA-SE de uma cozinhei-ra do trivial, que lave algumaroupa, k rua Jiquirlçá n. 37, Pc-nha. (T. 137) 6
GOZINUTLOA 

— Precisa-se deboa senhora de respeito, quedurma no emprego; à rua Uru<
SU*l n. 63. (T 18763)
COZINHEIRA 

— Trecisa-so deuma cozinheira branca, quedurma no aluguel; paga-se bem:á rua Palsandú n. 318.
(T 18715)

CtOZINHEIRA — Precisa-se de' uma cozinheira branca, quedurma no aluguel; paga-se bem,& rua Paísandu n. 318.
(T 16716)

ryyzUfnziHA de forno e fogáo^ Preclaa-s*, moça, com boasGerencias, a rua Prudente de Morala n. 277, Ipanema.
(T. 6101) 6

/COZINHEIRA — Precisa-se paracasa de íamilia; à rua Mar-
qtzês de Abrantes n. 219.

(T 1085)
piâU, com um filho de 8 anos^ precisa de empregada que co-
slsibe e lave e passe alguma rou-
pa. pedem-«e referencias; orde-nado 150$000; á rua Barão da Tor-» B. 383. (T 6207) 6
Tjpj£PR®G06 para cozinheiras," arrumudelrai • meninas. K«6 procurar À rua São Pedro 86,V andar, «roo ílcar&o colocadas.

(T 6031) 6
EK O ASA a® cnaal — Precisa-se

ile uma bo» cozinheira de lor-no <£ fogão, que durma no em-
{-rego, lave alguma roupa o dê ôtímas referencias, ordenado de
180*000; & rua das Palmeiras 6b.Botafogo. (T 6041) 6
OFJSRBCE-4SE uma senhora de

oòr para ooEtnhar o trivial
nas para casa de tratamento, dor-mlnsfe» no aluguel, ordenado 3303,trator 9» rua Marinho n. 5. Bta.Teresa. (T 13068) 6
OFEtREOE-eE uma senhora por-tuguess para cozinhar do
trivial ílno; 4 rua Jullo do Car-
mo n. 452, casa 1. (T 6062) 6
OFERECE-SE uma senhora de

côr para cozinhar o trivial
fino variado, não lava, ordena-do 1405000, é favor, chamar polotelefone 26-4063; & rua Mena Bar-reto n. 19. Botafogo.

(T 60S9) 6
OFERSCE-SE uma boa cozinhei-

ra de íorno e fog-io, preíeren-cia Copacabana; á rua SenadorAlencar n. 19, quarto 4. São Cris-tov&o. Laurinda cte Jesus, tel. 28-
1249. (T 6067) 6
/"VFEREOE-SE um chefe de cozi-^ nha, com boas referencias e
pratica em hotéis e pensões; tcle-
fone 25-3780. (T. 18577) 6
/"JFERECE-SE uma cozinheira do

trivial ílno, ordenado de 130$
a 1503000; à rua Sáo Clemente 63,fundos da barbearia.

 (T. 6019) 6
V\FjEIRBCEM-SE 2 boas cozinhei-^ ras do trivial, de côr, para ca-sa de familia de tratamenlo, umasó dorme no aluguei e a outradorme fóra, ordenado 150Ç000,dando boa referencias; á rua De-me trio Ribeiro n. 270, quar to 8,Botafogo. (T. 946) 6
OFERECE-SE uma senhora pa-ra cozinhar, lavar algumaroupa o dorme no aluguel, orde-nado de 1405000 ou 120Ç000, sóuerve nos bairros de TIJuca, VilaIsabel e Andarai; á rua Oito doDezembro n. 135, casa 3.

(S. 9603) ô
OF&R-MCE-SE uma cozinheira demela Idade, para o trivial, emcasa de comercio; á rua Marquestí* Abrantes n. 152, sala 3. Bota-fogo.  (T 18743) 6
OFERBCE-SE uma perfeita cozi-nhelra, com pratica de fornoe íog&o, de côr, multo limpa, pa-i* ca*a de família de alto trata-inento, ordenado 230$000. Prefere-« Flamengo. Botatogo ou Copa-«Abanm; á rua S. Jo&o Batistan. li. Botafogo. (T 18742) 6

T>REC1SA-SE de urna empregadaA para todo o serviço e quo en-tenda um pouco de cozinha. Pa-
ga-se bem; exigem-se informa-çôes; à rua Maria Eugenia, 44, te-lefone 26-2115. ÇT 874) 6
1>íi®CISA-6E de uma senhoraaó para cçzinhar; tratar á ruaBerquô n. 102. Piedade.

(T 12581) 6
ORDCdâA-SE dc uma cozinhei-

ra do trivial bom e serviçosde limpeza para pequena fatni-lia, branca, de meia idade, comsaúde, dormindo no emprego ecom referencias, ordenado 130^000,informações até ás 13 horas, portelefone, 22-4217. Santa Teresa.
(T 6065) 6

T>RBCISA-iSE de uma bòa co-* zinhoira, idosa, para um ca-sal, dormindo no emprego, tra-zendo referencias completas. Pa-ga-se 130^000 Tratar a Praça daBandeira n. Í4, apartamento 9.
IT 6074) 6

T>RjBCIBA-t9K de uma boa cozi-.*¦ ivheira; â rua Dias da Cruzn. 388, Meyer. (T 971) 6

ipRACibA-su ae uma cozinheira
para casa do pequena família;à rua Sousa Franco 133. Vila lsa-Lel __ (T 18591)_e

pRÉCISA-SE de uma empregada
T. que saiba cozinhar para umcasal o -jue durma no aluguel; árua Cândido Mendes 99, apart 201.

(T_6261) 6
T>RECÍSA-SE de uma eozJthèura do trivial ílno, quo dui-mano aluguel e que dô referencias;paga-se bem; tratar a rui Baràv»de Mesquita n. 48. (T ^074) 6T>RECI3A-SE de uma cozinheirapara trabalhar em botequim-a rua Santana n. 150.

(T 13203) 6
pRÉÒXSA-SE de "um ajudante
f- de cozinha com alguma pra-tica; a rua Santa Clara lia, Co-pacabana. (T 24808) 6
CENHOBA de Idade para cozinhar
Y para casal e fazer companhia,dando-sc preferencia á pessoa decôr e que durma no aluguel -Trata-se á rua Vilela Tavares 350— Boca do Mato — Meyer.

(T 13306) fl
TOPEIROS £ AJUDANTES

A LBERTO — Rua Bento Lisboan. 142, quarto 12, Catete. —Oíerecc-se um rapaz para limpe-zas no encerado. (T 13121) 9

PRECISA-SE de uma boa cozi-nhelra, com pratica de pen-são, preferc-se portuguesa; á ruaBuenos Airer n. 272.
(T 2371) 6

T>tilSCISA-SE de um empregado,com alguma pratica de cozi-nha, á rua Visconde do Rio Bran-co n._56._ (T. 602f) 6
ORBCISA-SE ajudante de cozi-nha, com pratica de ponsão, arua das Laranjeiras n. 121. Exl-
gem-Be referencias. (T 924; 6
T>RECISA-SE de purfeita cozi-nhelra do forno e fogão, pa-ra casa de pequena íamilia de tra-tamento. Paga-se de 18ÜÇ a 200j?;exigem-se referencias, a rua Ba-rata Ribrelro n. 750, Copacabana-na. 933) 6

/^OPEIRO — Oferece-se moçov-' estrangeiro, falando bem ofrancês, com boas referencias,muita pratica, para ca6a de ía-milia de tratamento. Ordenado acombinar. Telefonar por favor en-tre 9 e 12 horas, para 22-3823.
(T 6195) 0

/~tOPSIRO — Precisa-se ae umv-' para copelrar e demais servi-ços leves, com boa aparência e re-fcrencias, para casa de tratamen-to; tratar pelo telefone J7-7S01,das 9 horas em diante.
(T 0182) 9

|T>RIDCISA-SE nom moio oficialdo barbeiro pnra efetivo; arua Francisco Eugênio 127.
(T JU01) E 1

ÕRECISA-SÊ do um oficial bar-bolro para ofotlvo; ã rua doCarmo n. 1.  (T 6:13) E 1
y>RECISÀ-SE de um oficial bnT-beiro para ofotlvo; paga-sobom ordenado, ã rua TeixeiraSoares n. 71, fundos — Praça daBandeira. (T 6288) E 1
pRECÍSA-SE de bom melo^ofl-A ciai para efetivo ou de umoficial. Paga-se bom, A rua JoiloCaetano n. 103, Mangue, defrontea ponte de Carmo Neto.

(T. 18567) E 1
CAIXEIROS E AJUDANTES

/-1AIXEIRO — Precisa-se com^ pratica de armazém, baleioj rua; á rua 24 de Maio 753.
(3 34687) E 2

Borda Dam as a mao — pro-claa-ss, perfeitas;Cacloca n. 54-A, A rua2° andar.
(S 9976) E

da

riOSTUREIRAS, ajudantes oaprendizes — Proclsa-so A runCândido Mondes n. 21, ap. 5.
(T 577) E 3

/"lOSTUREIRA* — Preclaa-b<j deaprendizes; á rua Barata 111-beiro n. 28S. Copacabana.
(T 24543) E 3

/-10STUREIRAS — Preclsa-so "do
^ ajudantes e aprendizes do cos-turelras; á rua dos Artistas 77,jsqulna do Pereira Nunes. AldeiaCamplsta. (T 18048) E 3
,T\ I''EREC E - SE uma moça de^ malôr idade para costurar cmcasa de família ou outro qualquerserviço, menos cozinhar; á ruaVidal de Negrclros n. 75. SantoJrlsto. (T 24614) E 3

/"lAlXliilRO para bar e café —•^ Precisa-se; á Estrada Mon-senhor Pollx 18, Madureira.
(S 9987) E 2

/"^AIXEIRO — Precisa-se compratica de fazendas, com re-fcrencias; á Avenida 28 de Setem-bro n. 300. (T 1117) E 2
¥>REC1SA-SE de um caixeiro paraA armazém, com pratica de ruae balcão Rua da Lapa n. 67.(T 6068) E 2
T>RECISA-GE çic unia moça, compratica, para caixa; Exigem-se referencias, Casa Blttar; á ruades Andradas, 29-A. |.T 904)" E 2"pRECISA-SÉ de uma emprega-A do, com pratica de sedas, ar-marinhos. Praça da Republican. 195, lado da Caaa da Moeda.

(T. 0033) E 2"pRECISA-SE de caixoiros paracafé e bilhares com bastante
pratica, pagando-se bom ordena-do; á rua Arlstides Lobo n. 255,Rio Comprido. (T 21639) E 2
pREOlSA-SE de um bom cai-xelro com pratica de assumirgerencia de armazém com muitacomptencta, dlrlja-se á rua JoanaFontoura n. 33. cm Bousucesso.telefone 48-S607. (T 18534) E 2
T>R£;oí&a-SE de um caixeiro compratica de casa de pasto cbotequim, de 16 a 17 anos; a ruaBenedito Hipollto 67.

  (T 18553) E 2

pR&CISA-SE de cozinheira com* pratica do trivial fino e varia-
do, para casal; tratar ã rua Al-vares Borgorth n. 14, íundos,transversal & Voluntários, entreMatriz e Real Grandeza.

(T. 942) 0
T>RHCljSA.-SE de uma boa co-* zlnhelra com inulta pratica,para cozinhar e lavar, pequenaspeças, paga-se muito bem, Jcaún. 6, transversal de São Cicmon-te; entrada por Alfredo Clieves.

lS 9990) 6
pREClâA-SE de boa cozinheira;â rua Jardim Botânico 94.

(T 1019) 6
pRJDCiISiA-tí<E cozinheira do tri-vial fino que lave algumaroupa, de conduta afiançada; arua Haddoclc Lobo n. 304, casa 2,lado esquerdo, ultima casa, tele-lane 48-9560. (T 6240) 6
F>RECISA-SE de um ajudante decozinha até 18 anos, com pra-tlca; ã Praça 15 de Novembro C2,sobrado. (T 13241) 6

Japonês — Oíereee-separa casa de família, com bas-tante pratica para alto tratamen-to, é favor telefonar para 48-4442, das 8 ás 12 horas.
(T 13104) 9

TTÒTEL — Precisa-se de um ar-¦" rumador, brasileiro e com pra-tica, exigem-se referencias e car-teira; á rua Cruz Lima n. 30. Fia-mengo- (T 6082) 9
Y"vFERECE-SE um copelro portTf-^ guês com pratica para embai-xada ou casa do tratamento, dàreferencias. Rua Barão de Guara-tiba n. 155, Tol. 25-3330.

(T_6237) 9
/^FEÍtECE-SE uni oom copelro" com pratica c também umempregado, com pratica de servi-ço doméstico. fazendo biscate,dando boas referencias; ò favortelefonar para 25-2603.

(T_ 18780) 9
/^VFERECE-SE um garçón para^ hotel ou pensão; trata-se pelotelefone 25-2127 — Rápido Catote.

 (T 18776) 9
/^FERECE-SE um copelro arru-^ mador branco, para casa dealto tratamento, conhece bom osorvleo; tem carteira profissionale cartr. dc conduta; telefone 42-3804, chamar José. (T 24772) 9

pRECISA-SE de um menino até*¦ 14 anos, para caixeiro de al-falate. Rua Rodrigo Silva n. 5.(T. 13.336) E 2
pRECISA-SE de 1 menino, caixei-1 ro do balcão de padaria. RuaMaria José n. 133, D. Clara.

(E 13039) E 2
p-REClSA - SE de um rapaü parabotequim; á rua Uruguul 222.

(T 13248) E 2
pRECXSA-SE de um empregado

para armazém, só com pra-kica; à rua Maia Lacerda 11. 115.Estaclo. (T 612<3) E 2¦^JRECISA-SE de um rapaz limpo,* trabalhador, que saiba escre-ver e conheça ruas e tenha cüftüu-ta. para caixeiro de tlnturarla; áAvenida Mem dc 1 GO.
(T 13123) E 2

V>RECISA-3E á rua Barão doGuaratiba n. 49, caixeiro pa-ra armazém, com pratica.IT 6207) E 2

OFICIAL de paletós, bom, paratrabalhar em casa ou na loja— Piecisa-se, e de ajudante; a ruaot ¦ Catote n¦ 194¦ (T 13197) E 3

pRECISA-SE do boas costurolrasA paga-so bom. Trata-wi A ruaI do Sotombro 03, 2" andar.
(T 24721) E 3

«>RBCI£A-SE do um ajuduntu*¦ alfaiate com bastante prati»ua, p.%ga-ao bem. Rua SenadoriSUSOblo n. 27. Sr. Jullo. Tolo-folio 23-6024. (T 13327) E 3
pRECIÜA-SE do um ajudante de1 alfaiate; A rua Frei Cjin-ican. 353. J^L0163' E 3
pRECISA-SE dc um alfaiate de-1 paletó sob medida; rua Doisdo Dezembro n. 58. Tol. 25-0987.

 (T 187101 E ^

0PERECE-SE uma costureira,
para casa de tratamento, cor-ta e faz qualquer costura a 153,diários, tel. 2-5—4974.

_  ^ (S 9991)_E_3
pRÉCISA-SE de moços que sai-bom costurar, para trabalharem peles. Prefere-se com pratica;á rua Sete de Setembro n. 141,loja. (T 24408) E 3
PRECISA-SE dc aprendizes decostura; ordenado para prin-clplar, 30$000 mensais; á rua Re-
jante Feljó, 161, sobrado, esquinada rua Marechal Florlano Peixoto.

(T 868) E 3
pRKC13A-3E ao boa ajudante¦¦¦ de costura, com pratica deatelier. Rua Duvivier n. 12, apar-tamento n. 204, 1.° andar.

(S 9961) E 3
pRECISA-SE de perfeitas aju-

dantes de costura, para costu-ras finas, com pratica de oficina;à rua da Passagem 69, Botafogo.
(S. 9.167) E 3

pRECISA-SE de um oficiai de*- paletós; à rua Conselheiro Sa-raiva n. 7, loja. (T. 597) E 3
PRECISA-SE de ajudantes decostura, perfeitas, paga-sebem; á rua Nove de Fevereiro 97,Copacabana. (S 9977) E 3
pRECI3A-SE de oficiais parapalit*t; á rua de Santana, 6o.

(T 6077) E 3
FRECLSA-SJE de perfeitas cos-turelras; á rua do Ouvidor,n. 155, 1.° andar (T 6078) E 3
TJRECISA-SE de uma ajudantede costura, com bastante pra-tica. Rua Pereira de Almeida, 34,casa 9. (T 18646) E 3
pRECISA-SE de costureiras, bOasajudantes e bordadeiras am&o; ã rua Conde de Bonfim,n. 597. Telefone: 48-3242.

' _ . (T 18650) E 3
pRECISA-SE de boas costurei-ras, á rua da Carioca n. 24,2o ano ar. Paga-sc nem.

(T. 18572) E 3

pRECISA-SE de um pequeno dex 16 a 18 anos. para leiterla, àrua Fllomona Nunes n. 14^, Ola-ria. (T. 6114) E 2
O—COS E MOLHADOS — Precl-^ ea-se dc- um caixeiro, compratica, çara balcão e rua, ã ruadas Missões n. 521, Ramos.

U'._6100) E 2
pRÉCISA-SE de um empregadoA com pratica dc aêcos e mo-lhados; á rua S. Crlstovào 557.

(T 13207) E 2

pRECISA-SE de 5 garçonc na*• Confeitaria "Porta da Lua".Assis Carneiro n. 13. Piedade.
  (S 34819) 9

pRECISA-SE dc um areador detalheres. Rua da Constitui-<;ão n. 80, restaurante.
( T18614) 9

BRECISA-fciE de uma emprega»da para cozinhar e arrumarem apartamento dc pequena ía-mllla, paga-se bem, exigem-se re-fcrencias ou carteira; a rua Ipi-ranga n. 104, apartamento 14. —Telefonar para 25-1768.
(T 6122) 6

pREOI&A-SJU ue uma emprega-da, que cozinhe bem o tri-vlal, lavando alguma roupa, parocosa de casal, aormlndo no alu-guel. ."'aga-se 120J000, á rua Pt-üro Américo n. 49, Catete.
(T. 920) 6

pRECISA-SE oe empregada quwseja moça e branca, para ca-sal estrangeiro. Pedem-se referen-cias e paga-se bem, dorme fóra; arua Hariioíf 5, apartamento 42..T. 498) 6

/~y?"BRECE-SE uma cozinheira dov trivial ílno, dá boas referen-cUa; tratar á rua dos Inválidosi». Õ3. quarto 1. (T. 18511) 6
/"WERECE-SiE uma boa cozinhei-^ ra de íorno e fogào o outraao trivial e uma copeira arruma-deira; A rua Marquês dc Abranteoa. 4. Telefone 25-0941.

(T 13230) Ç
/~|J?rElRBCE-SE um peào de oozl-Vf aba com pratica; tratar pelotatefone 22-5977. (T 13283) 6
/"WtfERDCE-SE uma cozinheira dô^ trivial variado, para um casalaem filhos, ordenado 1703000; arua Álvaro Ramos 226.

(T 18545) 6
/OFERECE-SE uma boa cozinhei-" ra para dormir fóra; tratar árut Visconde dc Pü-ajá n. 282. so-iarado. Ipanema. iT 18637) 6
/~|PHRECE-€E uma perfeita co-^ zlnhelra de forno e fogão,para casa de alto tratamento, oupensão familiar ou serviço todode ca^>al; ordenado 250$; c umaarrumadeira c copeira, 130$, dccôr parda c de boas aparências« condutas. A cozinheira dormefóra. Cartas para T. 24Õ64, na por-tarla deste Jornal. <T 24664) 6

pRECISA-SE de uma emprega-da. para cozinhar c serviçosde um casal, á rua Teofllo Ottonln. 147, 3° andai-¦ (S 34922) a
pRECISA-SE de uma boa cozi-nlielra solteira, limpa e deboa aparência, para cozinhar otrivial fino, para uma pessoa só.Rua Inhangi n. 22, apartamenton. 4, Copacabana. Dormir no alu-
guel. (T. 33.174) 6

pRECISA-SE de um rapaz compratica de copelro e pensão;á rua Visconde da Gavea 54.
(T_13072)_9ORECÍ6A-SE de rapazinho puraserviços domésticos, a rua daConceição n. 17, 2o. andar.
lT 13309) 9

pRECISA-SE de um rapaz paratrabalhar em pensfio, á. ruaBarão de São Felix n. 213, sobra-
(T 6218) 9

pRECISA-SE de um pequeno pa-ra ariar talheres e mais ser-vlçcs; A rua São Pe<lro n. 109,1°. andar. (T 13237) D
pRECISA-SE de um empregado*• para encerar e limpeza, compratica e que tenha conhecimentodo serviço. Rua Voluntário da Pa>trla n. 173. (T. 13.170) B
pRECISA-SE de um rapaz, quo*• tenha pratica de pensão. Ruada Quitanda n. 68, 2o andar.

(T. 24.780) 9
pRECISA-SE de um poqueno pa-A ra lavar louça o ajudar nacozinha; ã rua das Laranjeirasn. 2-22 (T 13325) 9
pR®CISA-SE de um rapaz, para* carregar marmitas; á rua doChlchorro n. 21-A. Catumbi.

(T 131M7) 9

pRECISA-SE de uma empregada
para cozinhar, lavar e passar,ordenado lOOJOOO; á rua SãoRafael n. 17. — TIJuca.
(T 24705) fl

PRECISA-SE dc cozinheira indei
pendente, séria, limpa, parao trivial bem feito, lavando roupameúda e dormindo no aluguel.Rua Nascimento Silva 507, Ipanc-ma.  (T 24651) 6

pdiECISA-SE de uma perfeita*• cozinheira para casai de tra-tamento, de preferencia branca,
que durma no aluguel. Trata-se árua Silvio Romero n. 17. Exigem-se referencias. (T 24643) 6
pRECISA-St dc uma empregada

para cozinhar e serviços leves,à rua Barão tia Torre u. 523, Ipa-nema. Podem-se referencias.
lT 18311» 6

pRDCJSA-SE de uma boa cozi-A nlielra na rua ComandanteCordeiro de Faria n. 20.
^T 18683) C

pRECISA-SE de uma boa colÍx nhelra o que faça mais al-guns serviços leves, paga-se bem,sabendo trabalhar, dormindo noaluguel; á rua Marechal Pllsudskyn. 301. Santa Teresa.
(T 18612) 6

/*\FERSCE-SE uma cozinheira
V portuguesa de íorno e fogãopura. casa de tratamento ou paratomar conta de casa, dorme noaluguel; tratar á rua Costa Bas-to» n. 33, sobrado. Rlachuelo.

(T 24680) 6
/"YFJERECE-SE um bom cozinüei-ro para ca^a de família brasi-letra ou hotel; ã rua BaràoS. Felix n. 1«1. fone 43-3122.

(T 24718) 6
/yERBCE-SE uma boa cozinhei-^ ra de côr de íorno e fogãopara casa de família, ordenadomínimo 140(000: a rua Teixeiraí* Silva n. 248. quarto 4. La-ranjelras. iT 13184) .  . -,Xb-top/-» ug T>RE*JISA-£E de uma tJ-a cozi- cA-.b c.e u.n cflclal de/ifKKECE-on uma cozinheira de X nhelra, qu^ faça mo.ls aljuna > oa.cclro ou meio qu3 trabalhe_ forno e fogj^>. tratar a rua j serviços, para casa c'.c íar.iüla; á bem. p ra e.c:l o; á rua Carvalho2™ D- S- Estaçw de Fraa- rua D. Mlnorvlna u. 31. r- n-;?; dc n. 2i5. Mi:'.urclra.*3122) 4 ordenado 50^000, ^T ISGOí) <T 18J45) E 1

"p-RECISA-SE de uma criada para* cozinhar e lavar em casa dcpequena íamilia: a Avenida Pau-lo do Frontla n. 493. Rio Com-prldo. (T 24373) 6
pRECISA-SE de uma ótima co-zlnhelra de forno e íog.ío.exigem-se referencias; trata-se árua Bolívar n. 136. tel. £7-30Z0.

(T 13743) 6

PRECISA-SE um pequeno, paraserviços de pequena íamilia,que durma no alugital; ordenado506000; á rua Copasabena 1120.Apartamento 22. ;T 13350) 9
ERECISA-SE menino^ até Í5anos, serviços leves; á ruado Bl3po n. 99. (T 1194) 9

BARBEIROS
"OARBEIRO — Prccisa-se de um,

que durma no emprego. Ri-cardo dc Albuquerque, a rua 21n. 300, Pompila. 923) E 1"OARBEIRO — Precisa-se de umefetivo, que soja bom o cor-te bem o cabeio de senhora e on-dule, paga-sc bem; á rua PadrejNooregu 88, Piedade, bonde deCascauura. (S 8997) E 1
OARBEIRO — Precisa-se dc umbom oficial barbeiro para efe-tivo; a rua Lins de Vasconcelosn. 631. telefone 29-1831, bondoDns de Vasconcelos.

 ÇT 6311) E 1"OARBEIRO — Precisa-se, & Ave-nida 28 de Setembro n. 309.(T 10891 E 1

ALFAIATES K COSTUREIRAS
A LFAIATE — Preclsa-sc de umoficial de paletós e um aju-dante; á rua Sara n. S-L), SantoCristo.  ^ (T. 12.589) E 3
A IjFAIATE, aprendiz adiantado,

para paletós — Precisa-se árua da Assembléia n. 1S, sobrado.
iX 13670) E 3

a LFAIATE — Prccisa-se de umajudante ou aprendia adlan-tado, para palccos, paga-cc a diaou por incs; a rua Visconde del&auna u. 399, apartamento 29,térreo. (T. 18579) E 3

pRKülSA-SE ae costureiras pa-*• ra vestidos, com pratica deoficina; a rua de São Pedro 231,sobrado. (T. 18580) E 3
T>RÈC ISA - SE de boa costurei-ra, com pratica, para fabricade cintos finos. Paga-se bem; porlavor o.présontar-se das 5 às 6horas da tarde, á rua Buenos Al-res n. 58, 2o andar.

(T. 6027) E 3
pRECISA,^SE de bordadeiras • ccostureiras. Dá-se para fóra.Rua Barbosa da Silva 21, Ria-chuelo.  (T 24677) E 3
O RE Cio. _E de uma boa a j u-dante ue costura c Uma apren-dia á rua Leite Leal n. 29. ap. 35,Laranjeiras. Tel. 25-4611.(T 24030) E 3
pRBCISA-SE dc boas ajudantese aprendizes, com pratica deoficina, para vestidos finos; á ruado Rezende n. 82, sobrado.

 (T 6162) E 3

¦pREClSA-sn do um bom oficialdo paletó, não estando cmcondições, n&o so apresente; aAvenida Rio Branco u. 117, 2° an-dar, sala 204. tT 1870D) E a
pREultíA-SE do perfeitas costu-A relras; no Largo de S. Fran-cisco u. 2, sobrado, nn A Pauli-

 (T 18711) E 3
pRÊCISÁ-SE de uma costureira,f com multa pratica de oficina,para cortar vestidos finos. Paga-so bem; á Praça da Republican.' 195, entre Visconde de ISaúnao Casa da Moeda. (T. 6ü34) E 3
pRECISA-SE de aJudante~e~meIooficial alfaiate, habilitado, urua Buenou Aires n. 208, sobrado.¦  (T. 6117) E 3
p-RECISA-SE de um ajudante dealfaiate, bem adiantado; à ruaLuís de Camões n. 76, sobrado.

(T. 6108) 3
pRECISA-SE ílorlstas, à rua1 Sousa Neves 42 — Estaclo.

(T_1092) E í
pRECISA-SÊ de uma ajudanteA de costura que tenha multapratica, 4 rua Buarque de Macedon. 65, apart, 3. (T 13201) E 3
pRECISA-SE de um melo ofl-A ciai para alfaiate; & rua Sc-uador Euseblo 206. sob.

ÇT 24823) E 3
pRECLSA-SE de um ajudanteadiantado e meio oficial paraalfaiate; á rua Visconde de Itaú-na 50, sobrado. iT 24813) E3
pRÊCISÁ-SE de um ajudanteT e1 um aprendiz de alfaiate, áPraça dos Arcos n. 10, 1° andar.

(T. 13180) E 3

OAPATE1RO^ bom mon PrccUa-so do umbom montador; á rua Mare-clial Dcodoro 91, Niterói.(T 18589) E fl
EMPREGOS DIVERSOS

A UXILIAR do oscrltorio — Ofe-** rece-se senhor brasileiro, compratica de escritoração mercantil,correiipondoncla comercial etc. —Modestas pretenções. Cartas porfavor; ú rua du Uandelarla n. 49,loja, para Jullo.  (T_18i54) 1S
Ã ' pessoa habilitada, redigindobom o escrevendo a maqui-na, cúdo, piedlante combinação,lUgar eui grande escritorlo co-tnorelal; Cartas p.ira V 18U01 nuportaria deste jornal.

(T_186ül) E
A UXiLIAREb — . rcclsa-se, õtl-¦" mo ordenado. Tcls. 20-8135 e29-8162; a rua Padre Manso 210Madureira. (Y 13124j E

/^ÀRPMTEIROS, mecânicos, lan-^ torneiros — Precisa-se dcbons oficiais com pratica de ofl-clna de autoinovcis. Rua São Cris-cováo 610. Agencia Ford.(S 9940) E
pARPINTELRÒ" — Gratífica-sc a

quem Informar endereço deHerculano Teixeira; á rua dosOurives 97, soo. (T 12992) E
/"1IOLISTA — Precisa-se com
V carteira profissional; á ruaEvarlsto da Veiga 139-A.

(T 987) _E
GICLISTA para armazém, precl-sa-se; á rua do Catete 327.

(T 24760) E

JARDINEIROS
TAiRDlNEIiRO — Oferece-se por-" tugués de Idade; trata dc Jar-dlm, lava carro e encera, dá. boasreferencias, chamar pelo tel. 13-3432. (T 6003) E 4
YARíUaNiüiKO l»ortugucs — Oie-rece-sé, lava carro, encera, darefernclas, telefone por favor pu-ra 48-2078. (T 18598) E 4
/*\FERECE-SE um jardlnelro^ multo pratico cm jardins ehorta, porem não lava carros; or-denado 200^000, isto é ccníormeo serviço; telefone 27-7170.

(T. 938) E 4
/"^FERECE-SE um bom Jardiuei-^ ro, com pratica dc encerar eoutros serviços, apresentandoatestado de conduta, telefone pa-ra 26—4753. (T 1017) E 4
/^FERECE-SE um Jardlneiro~bra-^ sileiro cientifico, nos seusafazeres domésticos, perito noísenxertos da laranja e lavoura. —Tel. 22-7167. Sr. Serafim.

(T 18301) E 4
pRECISA-SE de um homem para•* trabalhar numa laçara. RsI00?0ü0 e comida; ã rua Conse-ljiíílro Barros n. 21, das 17 ás 48boras. (T 18712) E 4

r")ATILOGRAFO-SECRSTAriIO^ Tendo se desempregado pormotivo de viagem próxima do seuchefe, com esplendido atestado,procuia colocação em emprego deabsoluta seriedade, dando referen-cias. Tem pratica de maquina earquivos. Respostas para sua casa,á travessa do Pinheiro n. 15, ca-sa II (à rua Machado de Assis),ou por favor, pelo telefone 25-4543, indicando local do emprego.
(T._6038) E

TpMPREGÁDO — Para serviços" externos, precisa-se de trêsempregados, lncluclve uma senho-ra, requer-se que sejam ativos eapresentados, ordenado a com-binar, procurar o £r. Costa; á ruaBuenos Aires 4S, Io andar.
(S 9380) E

/"i OVÊRNANTE — precisa-se do" uma que fulo bem o Inglês,que tenha bastante pratica, paraLOiiiar conta de dois meninos de5 e 7 anos, c que dtí referencias,tratar a rua Voiuntarios da Patrla11. 371. Tol. 20-1693.
??/^OVERNlAi^AE — Senhora só,^ idade 35 anos, sabendo costu-rar, deseja casa cie pessoa só jucom filhos para trabalhar; trata-se a rua São Valenõlm n. 22, das12 às 17 horas. ,.T 13073) E

IVT"^c 16 a 17 anos paraentregar marmitas e serviçosleves, ordenado 505000; a rua Doislie Dezembro n. 95. (T 522) E
LvJ

SAPATEIROS E AJUDANTES

pRECISA-SE de pospontadores e1 pospontadelras, oom praticado calçados cm geral; a rua Ora-tldão a. 56. Muda cia TIJuca.
• IS 34712) E 5

pRECISA-SE de ajudantes o•*- meios oficiais dc paletó; árua Visconde de Itauna n. 20, so-brado. 24623) E 3
ÓRECISA-SE dc oficiais de~pin-A tor ã rua S. Clemente 107,caaa 0. IT 18825) E 3

A Lít'iAIA'1'E — Precisa-sc de umoficial de palltós; á rua doLivramento n. 83, loja.
(T 6012) E 3

A LFAIATE — Preclsa-6e de um
que corte, na' Alfaiataria eTlnturarla Aimoré, a rua AlziraBrandão n .112. TIJuca, telefone28-373-2. (T. 13152) JB 3

A LFAIATE — Precisa-se cioaprendiz ajudante; ã rua doCatete 38, loja. Tel. 42-1323.
(T 1189) E 3

A LFAJLATE — Precisa-se dc umajudante ou aprendiz adian-tado; á rua Vise. Maranguape lü,a°. (Lapa) (T 6238) 13
ACABADEIRA de calças sob mc-dlda, precisa-se de uma quemore perto, á Ladeira do Livra-mento n. 16-A. Saúde.

 (T 13813) E 3
ALFAIATE 

— Prccisa-se de melooficial, um ajudante ou umaajudante para paletós de primei-ra, á rua do Lavradlo n. 75, 1°andar, sala V. (T 6165) E 3

1'JRECÍSA-ÜE de ctlclals de pa-¦*- leto, a rua aonçalwo Ledo 66antiga Sào Jorge.
cr 13270) E 3

pRECISA-SE de boas ajudantesde costura; á rua Uruguaianan • ~3". andar. (T 24B92) E 3
pRECISA-SE de perfeito oficialde alfaiates para oljra de se-nliora; à rua do Ouvidor 123, 1°.«"dar. (T 1030) E 3
pRECISA-SE de cc;:. ^lrãs c d*^1 ajudantes para raantcaux; arua senador Dantao 117, 2°. an-dar, salas 5 e 0. (T 13227) E 3
pRECISA-SE de um oíiciãT deA calças e uma acabadclra paraoficina; á rua Senhor dos Passos135, Io. andar, sala 2.

(T_13284) E_3
pRECISÃ-SE de um bom butoi-ro, o tun oficial, uma ajudan-te adiantada. Largo da Lapa 37sobrado. (T 24762) E 3
J>RECISA-SE de um aprendizcom pratica o do um ajudantepara paletós sob medida; a rua daKelaçao n. 29, sobrado, esquinada Avenida Gomes Freire.

(T 6230) E 3

pR E C ISA - SE dc um bom corta-dor de sola Balance e umaaparadelra, á rua S. Luis Gonzaga5u3, bóudcs de Penha e Ramos.
(S_11823) E 5

pRECISA-SE ue cortaaores~cõm-1- pratica, para córte de calça-dos; á rua Gratidão n. 56, Mudada TIJuca. jS. 34.713) E 5
pRECISA-SE de um meio ofi-ciai ou ajudante para con-certos de calçados; á rua BorjaReis n. 161, Engenho de Doutro.

(T 18521) E 5

ARCENEIRO —¦- Precisa-se, árua João Pessóa n. 243, Mio-POlls. (S 34583) E
MENINO — Precisa-se; a ruaHaddock Lobo n. 199.(T^ 13581 )_3
l^/yÒÇAS e rapazes — Precisa-so1Ti á rua Miguel Couto n. 85, iuandar, antiga Ouj-ives. Serviço cx«torno, i'ac;l o distinto. Orde-nado de 450.5000 c comissão.

 (T. 21309) E

pRECISA-SE do um rapa*., .o16 a 18 anos o quo s»»1j6# lr-wD escrever, para atender Írozuí*.sen e com cartolra profissional-aprosontar-ne A rua S. Crlstovd»n. 38-B. Fotografia.
(T 1847(1) J!

pR^ECISA-SE dc um marclneiri*fi rua da Lapa n. 47.
(T 16405) R

pRECISA-SE dc meio ofl-
ciais e ajudantes dc ser-

rallieiro; á rua Jorpe Rutlgc
"• 120-A.  (T 5G2) E
pRECISA-SE de um rapuz para*¦ limpeza e arrumeçíio de umhotel. Trata-se na rua Maria Eu-y:nia n. 44, Botafogo, das 12 As14 horas. Exigem-se bflaji infer-maçóes (T 875) E li
p-REJlSA-SE de um empregado,de 14 a 18 anos, para limpe-zas, em casa de famjlia, para tra-<balhar de manhft até ás 13 horas*exlgem-se informações; á rua Ma-ria Eugenlá, 44i tel. 26-2115.

(T 875) fc
pRECISA-SE de um menino dc13 a 15 anos para entregas narua o outros serviços leves na casaSanta Luzia. Largo do Sio Fran-cisco n. 36, 1°. Chapolaria.

' (S 9660) E
pRÊCISA-SE dè um rapaz para¦*- auxiliar do oscritorlo, com al-guma pratica e sabendo datllogra-fia. A' rua 8. Pedro n. 132, 1®andar. Exigcm-sè referencias.

(T. 18.404) E
pRECISA-SE do um rapaz dcboa conduta e algumas mo-ças; fabrica de bonecos; ã ruaTapajós n. 13, Madureira.

(T 18630) E
pRECISA-SE de um empregado",

para casa dc moveis, limpare fazer maln serviços na rua —Quer-se de confiança: á rua Ar-qulas Cordeiro 259. Meyer.
(T 18658j E

pREClS«A-SE de 1 ferreiro c cie 1A soldador a oxigênio, nas ofi-clnas da Pullman-Standar Com-panhla de Carros, Estação doMarechal Hermes. E. F. C. B.
(T 952) E

pRECISA-SE de grampeador pa-ra caixas de papelão, e mo-ças, á rua do Costa n. 76.
__(T. 18571) E

pRECiSA-S'E de um menino deJL 12 a 15 anos, que saiba íère escrever; á rua Clarimundo deMelo n. 215. (S 0333) E
pRECISA-SE de um rapaz de14 a 15 anos, educado, saben-do lêr e escrever o contas bem. pa-ra aprendiz ou enrolador eletri-clsta, apresentados pelos pais;tratar das 9 ás 12 horas, á ruaUruguaiana 111, Io andar, sala tiaRádios. (S 9385) E
pRECISA-SE de um confeiteiro

para trabalhar dois dias por "
semana; rua Goalás 223, Encan-tado. cr 6001i E
pRECISA-SE dc iustrador e meiooficial; a rua Marquês deSapucai n. 151. (T 6:74) E
pRECISAM-SE aprendizes a ruado Senado n. 3, Grafica Uni-vorsaK (T 6158) E
V>REC1SA-SE dc meio oficial de

pintor; á rua Marechal Nic-meyer n, 20. Botafogo.
(T 6155) E

Wj-uvA-ue boa aparência e comcerta instrução, se oferece pa-ra consultorlo medico, laboraco-rio ou auxiliar de escritorlo, queminteressar, procura-la na rua daSáo Pedro b8, 2° andar.
{.'C 1021) E

1* ATONEIRO — Procura-sc umque saiba trabalhar em arti-gos industriais e que tenha pra-tica com maquinas dc virar e re-manchar. Apresentar-se á ruaConde de Leopoldina n. 150.
 IT 24657) E

ft/TARGEADOR com pratica parai'-1 maquina de cilindro,; a rua doRosário n. 31. (T 18093) E

pRECISA-SE de um bom con-ccrtador dc calçado; ã ruaPinto Figueiredo u. 32. Fone: 48--Wõ.  ^ T6076) E 6
pREOISA-^E de um bom oficialx de sapateiro, para concertos;á rua 19 dc Fevereiro n. 5, Bota-¦togo. . (T lpi^) E. ó
pRDCÍ«aA-S'E• de um ajudantedc sapateiro dc concertos; • áAvenida dos .Democráticos n. -615,Bonsucesao. ' (T 975) E 5
pRECISA-SE de oficiai dc sapa-A tolro, para concertos, paga-sebem, que í?eja bem perfeito, ía-cllita-se tudo; á rua Finheiroí-reire 11. 59, Ilha de Paquetá.

(T 929) E 5

A LP1ALATE — Precisa-so de umajudante dc palltós; á Ave-nida Rio Branco 117, 2o andar,sala 222. (.T 18Ó49) E 3
A LFAIATE ¦— Preclsa-so dc umajudante de paletós, bem adi-antado; paga-se bom; á rua doLavradlo n. 47, 2o andar.

(T. 13.337) E 3
A LFAIATE — Precisa-se de umajudante de buteiro; á ruados Ourives n. 36, Io andar.

(T 24694) E 3
A LFAIATE — Precisa-se de umaprendiz, e de um oficial de

paletós; 4 rua das Laranjeirasn. 374; ÇT 18689) E 3
A LFAIATE — Precisa-se dc um" bom oficial dc paletós sob me-dlda, que tenha pratica dc oílcl-na: ã Avenida Marechal Florlanon. 62, sobrado. (T 18807) E 3

T3ARBEIRO — Precisa-se de um-1-* meio oficial para efetivo, &rua Senador Pompeu n. 66.
tT. 13149) E 1

/"CABELEIREIRA — Precisa-se no^ Salão Rio; é íavor náo seapresentar, não sendo compaten-te. Praça Condessa de Frontln 42,antigo largo do Rio Comprido.
 (T. 6.183) E I

pRLCIcA-SE de um barbeiro
que saiba pentear a agua, pu-ga-sc beai; ã rua Co Catele 1^0.

 (3 93Í9) E 1

A LFAIATE — Preclsa-sc dc umaprendiz de paletót, adianta-do, na rua do Rezende n. 35, so-brado.  (T_13110)_E 3
\ LFAIATE — Prccisa-se de um" buteiro, para a alfaiataria da"Paz". Rua Arquias Cordeiro, 316,Meyer. (T 13107) E 3
\ LFAIATE — Precisa-se do ummeio oficial dc paletós; árua Senador Euseblo n. 250.

(T 1102) E 3
ALFAIATE — Precisa-se cíc doisbons oficiais de paletós edois ajudantes, paga-^e bem, pormês ou peça. Travessa João Atou-so n. 11, casa 6. Botafc io.

lT 13C2lj) E 3
A PRENDIZ tr ajudantes adianta-das em costura-fina. Paga-sebem, prccisa-se, á rua SiqueiraCampos n. 60, apartamento 2.

 ( f. 918)_E_3
A LFAIATE —~Prccisa-ce"dc umaprendiz adiantado,le^ós sob-me*tovao n. 303,nia.

jpKEUíSA-ss de uma ajudante
„ Ocnostura: A rua Uruguainan. 64, 2° andar. (T_1880í>) E 3T>REC1SA-SE fle uma aprendizcom pratica de costura e quesaiba cozer a maquina; A ruaGeneral Câmara n. 228.

(T 18804) E 3
pRECISA-SE de uma boa aju-dante do costura que tonhapratica do boas oficinas. Tratara rua do Rlachuelo n. 171, apar-tamento 51. (T 18803) E 3l>REOISA-SE de dois oficiais e
j- dois ajudantes ou ajudantasde alfaiate, paga-se bem; A ruaBaruo de S&o Pellx n. 118, sobrado(T 18615) E 3ORECISA-SE de um oficial docalças e um de paletós; á ruaGeneral Severlano n. 10, Bota-r°8°- (T. 1.126) E 5
pRECISA-SE de bons butelros;*• na Alfaiataria de A Capital.Tratar com o Sr. Maurício, no 4oandar, Avenida Rio Branco, es-quina dc Ouvidor. (C. 62.044) E 3
jl>RECíSA-SE dc boas costurei-ras e perfeitas ajudantes compratica de oficina, p.f^a-se bem;á Avenida Rio Branco 173, 30andai\ (T 24672) E 3
pRECISA-SE oficial dc paletósA á rua Sáo José n. 65, sobrado.

(T 6201) E 3
pRECISA-SE de uma moça ouA um moço para ajudante dealfaiate; á rua Regente Feljó 106,sobrado. (T 24660) E 3
pRECISA-SE de uma acabadel-"*• ra para calças que trabalhena oficina; à rua do Acre n. 84.quarto 15. (T 24665) E 3
p-RECISA-SE de um ajudante dealfaiate com bastante pratica,paga-se bem; á rua José Bemardi-no n. 30. Catumbi. (T 6226) E 3
T>RECISA-SE ae contra-mestre,com pratica de uniformes co-leglais. Largo dc São Franciscons. 38)40, A Colegial.

(T. -623) E 3
ÍJ^R^CISA-SE de uma aprendiz.  : p?:'a_l,a" ; üc costura que seja adianta-le.ós sob-medida. a rua Eio Cris- da e tonha pratica de atol.er; á. 303, AIfaia:a:la LUzlta- rua do Itapirú n. 147. cosa(T^ 610V) E 3 (T 18503)ajudante de costura —• ~

17.E 3
B°íP»ccl^3-S2 á rua da Pasca^^m ' ras e ajudantes c aprendizes,n 1ó3, caca «i, (T C3C3j E 3 á rua Gonçalves Dias 65. Io and.

pRECISÃ-SE de um aprendiz oumelo oficial sapateiro para ca-sa do concertos. Rua Marques deAbrantCó n. 203. Botafogo.
(V 132CJ9) E 5

MOÇAS ae 14 a 16 anos, preci-sa-sc para aprender a dobrarpapel, serviço de encadernação.Tratar a rua Podro Alves 179)181.(T 13268) E
jVTOÇA — Precisa-se para varejodc cigarros, com boa aparen-cia; ã rua Gonçalves Dia^s n. 80.

(T 24609) Fi

pRECl&A-SE dc um rapaz dclo a 13 anos; h rua Viscondodc Santa Isabel 375, botequim.
(S 9815 )_ 27

pRECISA-SE dc um carpinicí-ro, para trabalhar em casa ciemateriais usados; ã Avenida Auto-movei Clube n. 741, Inhaúma.
(T. 18507; JÜ

pRECISA-SE de um lavador com¦k muita pratica na Tinturaria.Aurora. Praça Tiradentes n. 45.
 tT 13299) K

/"WiüREtJE-SE uni nomem para^ porteiro, telefone proprio, 42-3392, para J. Rocha. Dias utols.
(T 24262) E

í \>'ERECE-SE um moço japonos,^ tendo pratica e conhecimen-to sobre técnica de retratos e lo-tografias. Ofertas pa.a S. 9138,na oortarla deste jornal.- 9138) E
OFERECE-SEcscrltorio o uma moça paraescrltorio ou au::lliar dc den-tista; a rua do Livramento 73.

(S 9547) E

pRIiCISA-faE uu um oom oficiale um melo oficial sapateiros,para concertos, paga-su bem; irua Cândido Bentcio n. 12. Jacarépaguà. Campinho.
____ _ 0130) E t>T>RECI3A-SE dc um cortador «tim virador, na Fabrica Alvor,á Avenida Mem do Sá u. 298.

IS. 9733) E 5
píREOlSA-SE de um oficial desapateiro para concerto; á ruaJosé Domingues n. 5. Encantado.

(T 1B696) E 5
pRBC&SA-SB de oficiais c aju-dantea Luis XV, ponto estel-ra; á rua Sacadura Cabral n. 55,sobrado. Praça Maui.

(T 24687) E 5
pRECISA-SE de um oficial dc*• sapateiro para concertos, paiaefetivo; á rua Teixeira de Melo 43,Ipanema. — Praça General Osorlo.

(T 6125) 5
pRECISA-SE de meio oficial sa-

patelro, á rua Ncrvai do Gou-veia n. 87. Quintino Bocaiúva.
 (T 18593) E 5

pRECISA-SE dc um ou umaajudante dc pospontador bemadiantada; & rua General 4rgoIon. 21 (Campo de S. Crtatov&o).
 .  (T I0f*6i E 5

pRECI3A-SE de um oficial sa-
patelro. para concertos; a ruaGeneral Caldwell n. 124.

(T 1088) E 5
p-REOISA-SE do um bom oficialde sapateiro para tomar con-ta dc uma casa dc concertos ouvende-se a mesma; á rua Viscon-de da Oavea n. 83. (T 13117) E 5
O APATEIRO — Precisa-se dc oíl-^ ciai para concertos, desemba-raçado e perfeito, paga-se bem,tem serviço sempre; á EstradaMarechal Rangel n. 653. Madurei-rO; (T 13132) E 5
ÇJAPATEIRO — Pecisa-se para^ concertos, oficial c ajudante,paga-se bem; á rua Visconde deAbaéte n. 110, ponto de 1G0 rils;Vila Isabel. (T 6C7) E 5

APATELRO — Preclsa-so de umtom conoertador da calçadoAvenltía TomJ de Sousa n. 1S3.antiga do Núncio. (T 13090) E 5
QAPATEIRÒS — Precisa-se de~ oficiais dc calçado de criançavirado e um oficial dc concertos.

/"JFüíR&UE-SE um empregado^ para tratar dc paralitlco, com-
preendendo bem do serviço, dor-mlndo fóra c dá referencias, tol.27-4261. (T 13101) _E
OFERECE-SE um rapaz paratrabalhar cm casa de faml-lia, sabendo encerar c lavar auto-movei c entende do jardim, quemprecisar é íavor telefonar paraüõ—1411, chamar Alccbladc3.

jT 977) E

pRECISA-SE de dois rapazes no"Radio Mensageiro" — Galt-ria Cruzeiro n. s.
(T 13233 J ic

pRECISA-SE cie uma passadeira*¦ para camisas — Rua da Ca-rioca ii. 23. (T 622-1; E
pRECISA-SE de moças qu.:A nliam carteiras proílssl . . cde saúde, na Fabrica de Doce»Ruth. Rua General Caldwell 19ü.

 _ lT_ 13233) E
p-RECISA-SE ura pintor que te-*¦ nha fcroxas, faça estiio aic-mio, paga-se 145(000. Precisa-se ueum enesrador; á rua Costa Pereiran. 23. proprietário Dantas.

(T ^
pRECISA-SE 

"dc. um aprendiz doourives. Rua do Ouvidor 152-1.
(T. 6.191) E

pRECISA-SE tíc urn rapaz fortedc 15 a 17 anos para aprendiade marclnolro. Paga-se para co-meçar 33000, por diã; a rua uoRlachuelo n. -118.. íT 132Ò8) E
PRECISA-SE dc carpinteiros pu-ra obras com pratica paiatodo o serviço, trata-se a rua cuoCristováo n. üil, uas 17 as ió no-ras. ( r 246oJj E

Ox"i.RECE-S'E rapaz ex-íunclo-nario bancarlo, datilografo,com noções ds ejeorr. e caixa;telefone para 26—S-329, Glovannl.
(S 9998) E

OFERECE-SE um coníeltelrodoces do 200 réis e 300; tra-tar na rua do Sáo «7osé n. 84,2o andar, das 9 ás 16 horas, comVergillo. (T 6052) E
OFERECE-SE um rapaz paraajudante dc mecânico, compratica do carro, com carteira pro-iissional; telefone 26-3975.

(T 18735) E
OFERECE-SE uma moça para to-do serviço; a rua Moncorv^Filho n. 40, casa 57.

(T 13310) E/^FERECE-SE um rapaz branco,^ com 18 anos de idade, paraqualquer serviço, tendo carteira
profissional; íavor chamar pelotelefone 28-5338. Nlc-nor.

(T 18705) E
pRECISA-SE de mecânicos, com*• pratica dc radio. Inútil apre-sentar-se sem pratica. MetrotoneRadio Ltda., rua dos Inválidosn. 143. (S. 11.417) E

P*ívíííCa»A-í3E ue do*â emprega-dos do confiança, um p^.aentregar leite na rua c outro co.uaocumentos para puchar uma car-rocinha de leite, na rua; traiu-seã rua Maia Lacerda n. 179.
(T lü«17) E

PRECISA-SE dc um empregado
de 14 a 16 anos, para servido

dc limpeza, e moças para ver. a a
e propaganda dc producos íarma-
ceutlco3 a dtmlcilo. 1 ratar a rua
da Alíandega n. 91, sala 3.

(T. 1.1-3) E
INTOKKS o pedreiros — Prc-
clsa-se ã rua dos Ourives 97,

sobrado. (T. 24.786) E
RECISA-üK de um rapaz dc 1-1

a 16 anos, para trabalhar
num calé; a rua Marques de
Abrantes n. 87. Trata-se as lu.

(T. 24.7 Í3) E
PRECÍSA-SE de um rapaz pa»atrabalhar em plntiura de v;-dros, dando-se preferencia a quem
ja tenha pratica neste serviço. —
Apresentar-sc á rua da Alfandega
11. 130 {141. (T 34656) £
PRECISA-SE do oficiais compo-

sltores ã rua Buenos Aucs
n. 108. (T 6199) E
pj«É)ClSA-£E de um iustrador A

rua José Bernardlno n. 11.
Catumbi. (T 24669) E
PRECIStA-SE de um rapaz com

pratica dc botequim; a rua
da Concelçfto n. 60.

(T 24696) K

pRECISA-SE de dois praclstas,com pratica, para a venda deartigos de perfumaria. Ordenadoe comissão. Exlgem-se referenciasdas casas onde tenham trabalha-do. Procurar o Sr. Cruz, a Ave-nida Marechal Florlano n. 159,1° andar, das 14 ás 16 horas.
(T. 12351) E

pRECISA-SE de passadelras* para a fabrica dc roupas; árua da'Conceição n. 153.
(S 9393) E

pRECISA-SE de marceneirosL desembaraçados para obra decarregarão; á rua Santo Criston. 281. lT 24454) E
pRECISA-SE de um oficial bor-racheiro ã bomba de gasolina,a rua Lobo Júnior n. 12. Circularde Penha. (S 34975) E
pRECISA-SE de bon3 carpln-teiros para oficina; a ruaCampos da Paz 213. Rio Comprl-do (T 24251) E
pRECISA-SE representantes para*• casa fotográfica de grandr

PRECISA-SE dc um ajudante do
ponto esteira e um que saiba

montar cavallcr. Rua Borja Reis
n. 283. E. Dentro. (T 18611) 13
PRECISA-SE de aprendiz lus-

trador. com pratica; á rua
Torres Homem n. 34-A.

(T 13092) tí
pÜBClSA-SE de um rapazinho

para limpeza e entrega quedè referencias; à rua da Alfand-jga
n. 166. (T 24733) E
PRECISA-SE de meninos paraserviços tipográficos. Tratar a
rua General Caldwell 318.

IT 13310) S
RECISA-SE de garçonettcs paraum café á rua dos Arcos

(T 1332o E
T>RECISA-SE de um aprendia

para fabrica de bolsas; a luaGeneral Camara 312, sobrado.T 1103) S
PR BC ISA-SE de rapazes c mo-

ças que tenham pratica daserviço externo. Ordenado ouvantajosa comissAo. Exlgcm-sodocumentos. Tratar na AvenidaRio Branco n. 173. 5o. das a ás
(T 1167) E 3 tenS? fienatí0r r"?PIaUE02n)' zl- ~e£aSa'SC bcm' 

% ISol)1^ 12 e das 14 48 16 t0r^-M726) B



JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1937
pB.BoaaA.-ea *» m* p»r» serviço km M fabricad* alumínio e carrotoa. Trotarrua Barfto de S. Ftelli 11. 14.

 (T 83*1) *
1>RIDCQ£IA-4SíK do pedreiro o aer-1 «nt«. Rua s do Fovarotron. W. Copacabana. (T 34724) K
1 >REUISA-SE de um pintor, ama-nhA, pode trneer a roupa paratrabalhar. Rua doe Ourives 47.

 (T 24716) E
ORECISA-SE rapas forte maior1 dc 10 anos, paro fazer entregaso outros serviços; 4 rua S. Josén. 38. Armazém. (T 6238) E
pRECISA-SE do um menino para serviços levea o recadosTratar na Avenida Paulo doFrontin n. 876. (T 16830)
TXRECI&A-SE dc um monlno pa-ra roçados em uma alíalata-ria; i. rua Republica do Perú 1018°. sala 3, Gtmaldl.

(T 1882*7) K
WUKOaA-SB de carpinteiro comalguma pratica do marceneiropar» oficina; 4 rua. s. Pedro 358

 (T 6244)
pwWiflAWSB de um aprendiz demarceneiro. Rua s. Pedro

(T 6245) E¦pBODOIBA-6B da um empregado,coaa de BaiMe da Qavea; Es-' d» Garoa 161. (T 6143) E
TOftiniSA-aB do um rapazinho* P«ra «ervente. apresentado porM» família; A Avenida Mem de aá(T 18708) K
¦ WIHIIIM II d> um bom bom-» beiro; A roa ,do Carmo 22.

(T 1106) X
m menino pa-. 4 Arenlda 33302.

(T Ml») E
! Éa n menino parapacote* em íarma-erige ee nador Idonoo para: A roa da Conoelçfio n. 74, 1«.

(T 6284) JS
de um moço para«ficerar oom maquina e do-•eivlços; 4 rua Senador Ver-IO 61. (T 24769) E

nBUPOISA-^SB de um empregado
para botequim; A rua Vlscon-<a» 6a Oaroa n. 133. (T 1076) E"pBBCTSJV-SB de um rapazinhoper* entregar marmitas c¦Mto «trrtçc» leves; A rua Candl.Mendes n. 43 — Gloria.

 (T 107») 35
1MMK TflA-fiH de um entregador«ora pratica • referencia; p&-P ¦¦ bem. Tlnturarla; A rua En-l"to de Dentro 38. Tel. 29-4561.

(T 1083) E
JpiHftmaA^Bg de um menino para**¦ aprendia de ourives, do 14A rua da OonceiçSo n. 47.

(T 1090) E
JWWCISA-SB de um desenhista*eom pratica de projetos para««feitura; A rua S. Pedro 342.¦a». S. Pires. (T 18767) ET>R25CI3A-SE de um rapaz paraentregas de roupas. Erigem-•» referencias; A rua Marquês deSapucai 46 — Tlnturarla.

(T 18787) ET>RECISA-SE do um empregadoque conheça o ramo de qul-tanda e frutas; 4 rua AlmiranteAlexandrino 112 — Santa Teresa.
(T 18751) E

pRECISA-SE de um coníeltelrobiscateiro, á rua Buenos Airesn. 333, padaria. (T 18762) E
pRECISA-SE de um homem,com pratica de cozinha eoutros serviços; ordenado 80S000e um para entregar pasteis embotequim, ajudando á noite nofabrico, sabendo fazer contas,ordenado 70$000, casa e comida,a rua Hermengarda lio. Mcyer

<T 1201) ET>RECISA-SE do um rapaz" atl-vo, para limpesa, cn trocase outros serviços dc escritorlo:ordenado 150S000: á rua Mon-corvo Filho 1. Loja.
fT 24824) E

OKRVaan* — p»cUa-M de um" A TO* 1 4» Setembro n. 30Am 100 Mil Camisa». (T 9230) 26
HMPOORAItEA — Preclsa-so deum oficial oortador que en-tenda de encadernação, de ummangeador para maquina de oi-llndros, do um melo oficial paramaquina Minerva e de um melootflciol de encadernador; A ruaTenente Possolo a. 41. Esplanadado acuado. (T 001) E
rpiTOGRAFIA — Mo lo composi-tor ou distribuidor — Precl-na-ao, 4 rua Visconde dc Inhaúman. 101, Grafica Luxo.

(T 24768) E
moRNEIRO mecânico competon-A te — Precisa-se na rua fiüoFrancisco Xavier n. 93

(T 1119) X
ATWTD1SDORES — Prcclsa-oo do» ambos os sexos para vendasa domicilio do artigo de facll co-locação. Dáo-so ordenado e comia-sSo; A rua do Ouvidor 131, saia 4.

(T 24609) E

CASAS E COMODOS

1.* PARTE

CENTRO

A LUQAM-SE vagas em ótimos"• quartos com pens&o completaa 170$, mesa íarta e variada, comtelefone e multa agua. AvenidaPassos 34. (S 4680) 12
A LUGAM-SE salas mobiladas

para casal com ou sem pea-sáo. Rua Silvio Romero 16, frente4 rua Riachuelo. (S 8343) 12
A LUQAM-SE comodos para sol-telros ou a casais, com a dia-ria do 8$000 e 15$000. Preços es->eclals para mensallstas, no Ho-tel Bom Jardim, A rua da Mlserl-cordla n. 81. (S. 22195) 12

A LUGAM-SE bons quartos LÍde-pendentes com todas as co-modidades, náo falta agua; 4 Av.Marechal Floriano n. 128.
(S 10810) 12

ALUGA-SE uma sala de írentemobilada com roupa de camauma liberdade relativa, a umsenhor ou a dois rapazes; á ruados Inválidos n. 214. (6 9381) 12
A LUGA-SE para homem de tra-tamento, uma sala bem mo-bilada, com entrada lndependen-te, em casa de casal sem filhos; Arua São Pedro 184. Tem telefone.

(T 12531) 12
A LUGA-SE um bom aposentobem arejado em casa de fa-mllla, a senhor ou a casal distln-tos e de trato, familiar com todasas comodidades, osseio e telefone;á rua Francisco Muratorl 16. —Apartamento novo n. 8.

(T 222) 13

A LUGA-SE uma boa vaga a rua ifl. Podro n. 252, sobrado.
(T 6102) 12

ALUOAM-SK quartos o salas* acasal docente, casa do famillafluminense, ótima ponsão. Rua daAlfândega 212. Tel. 43-1815.
. (T 0184» 12
A LUGA-SE uma sala do írente" com 3 sacadas, complctamen-te limpa, para escritorlo ou con-sultorlo; & rua S. Pedro 210, so-brado.  (T 10829) 12
A LUGA-SE uma boa sala, servepara moradia ou negocio, pro-xlmo 4 Avenida Rio Branco, rua7 de Setembro 1H, 2" andar, to-lefone 22-5428. (T 24720) 12
A LUGAM-SE, em casa nova, ótl-1 mos quartos, cora agua cor-rente, mobilados, para senhor dia-tinto, no Beco da Carioca n. 16,porto da Praça Tiradentes.

(T. 18503) 12A LUGA-SE um quarto mobila-do. em casa do família estran-gelra, para rapaz solteiro, casa deapartamentos, com telefone; á ruado Senado n. 181, apartamento 18.(T. 12675) 12A LUGA-SE, em casa de família,dois bons quartos, com ousem mobília, á rua dos Arcos nu-mero 7, sobrado. (T. 13022) 12

A UJOAM.SE Bttla o qunrto do p.\r. A ponoJo ou pequeno hotelírente, a casal sam filhos, po- *¦ — Aiuja-so esplendido prédio
fam?S?.n *ar 0 olx\ cftsa dc flcabí:cl0 (lc construir; ú rua tiofaml.la, A rur. do Senado 261. Rezende n. 103, com contrato ml-Ia 12 nlmo de õ anos. Trata-se ã ruaALUOAM-SK VU339 com moBtllno pansio, a rapazes doeontos,a rua Buenos Aires n. 2i, 2o an-tinr. Tom telotoue. (T 1B700) 12
ALUGA-SE magniilc.x sala ouquarto luxuosamente mobila-tios, a casai sc-m filhos ou a ca-merciurlo, em casa dc família es-trnngclra, sem cilnncns; A ruaFrancisco Murntori n.' 52, 1" iui-aar. Telefone 42-3734.

(T 18701) 12A LUGAM-SE sala e quarto defronte, em casa de família, acasal sem fiilioa, únicos lnqulil-nos, 4 Praça da Republica n. 103,lado da Casa da Moeda.
(T. 6022) 12

A LUGA-SE uma sala de fri/ite;4 rua Rodrigo Silva n. 5.(T. 13.335» lí
A LUGA-SE uma vaga com pen-xx são. em sala de frente, por1508, farta e variada; a rua dosAndradas n. 71. 2o andar.

T 10)1) 12

da Quitanda n. 87, loja, telefone23-3113. (S 100Õ2) 12
/^vU.VRTO — Aluga-30 em casadafamília a cavalheiro de tra-tamento, multo nrcjr.ilo, com asua— Rua da .Carlcca 85, 2o. andar,Junio ó Praça* Tiradentee.

(T 12742) 12
/QUARTO ou 2 vagas, aluga-ae aum ou dois cavalheiros. Pro-ço 1808. casa de familla com ótl-mo passadio. Rua Senhor ciosPassos n. iaa, (t ijtsoj 12
Quartos 

— Alugam-ae ótimos
quartos, com nicvels, todo oconforto moderno, multa agua luae telefone, desde 120S000; no Edi-ficlo Gávea, A rua Visconde daGavea n. 48, partinho do Qunr-tel-General. (s. 8.090) 12

QUa!?,I° m,ÜV013 ~ I A LUOAM-SE quartos n rapazes
, ,, r c,jl onsa oauttl « ofto indopendentes, & Avenida«em filhes, a uma ou duas mo- I Comercio; d rua Dois do Dezembroçnr, quo trabalhem fóra E' Inutu n. 38. Proxlmo nos banhos deaprosentar-Ho quem nfto tenha mar. (T 24701) ífíproceder absolutamente honesto; " 
preço do uma pessoa 803000, duas100». Dias úteis, scômente após10 horas, 4 rua Senador Euseblo"¦ eflsa 8. (T 13004) 15
Q.ALA com varanda o banheiro,em casa moderna do todo oronferto: á rua oJaqulm Caetanon. GO, Urca, preço modlco.

(T 1811) 13
LAPA E CATETE

A LUGA-SE ótima sala do fronteIndependente a senhores detratamento e um quarto modestopara rapaz; A rua Carvalho Mon-leiro n. 42, casa 4. Tem telefone
(T 24897) 16

A LUGA-SE um quarto mobila-A do, com relativa liberdade, emcasa de senhora só, tom tcle.one:á rua do Rezende n. 82-A. sobra-d0- (T. 9834) 12ALUGA-SE bom quarto, mobi-lado. boa pensão, casa de fa-mllla, perto do Senador Dantas, 4rua Evarlsto da Veiga n. 45; nãofalta agua. (T. 13035) 13A LUGAM-SE boas salas, a ca-sais, em casa de família, compensão, com ou sem moveis, á ruaSílvio Romero n. 18; telefone 2'-5622. (T. 24397) 12
A LUGA-SE uma ou duas salas

;r de frente. Juntas ou separa-das. em casa de família, tem tcle-fone banho quente; á AvenidaMcm de Sii n. 301, 2° andar(T. 772) 12A LUGA-SE uma casa conforta-
f*- vel, com duas salas, dois quar-tos e um quarto independente,luz, gás c mais comodidades, árua do Amparo n. 17, fundos, emCascadura; as chaves, por favorno armazém da esquina, tratar drua General Camara n. 355.

(T. 561) 12

A LUGA-SE metade de um «Tildarótimo para negocio, oíleina.ateller ou para consulto.io c -scrl-torlo; a rua 1 de Sewinb.-O 1391° andar. T 1072; 12
A LUGA-SE um quarto bom emcasa de familla, a Aottelro oucasal; ã rua do Lavradio 18. 2°.Tem telefone. ,t 1074» 12
A LUGAM-SE uma sala de fren-to. ou quarto mobilados,com telefono, em casa de fami-lia de respeito, para casal ou se-nhores do comercio; 4 rua doSenado n. 3J-1, l°.

 (T 24822) 13

/QUARTO — Aluga-se um mobl-ví lado, ent casa de família, apessoa so. que ti\. alhe fóra, ,i Irua Senador Dantas n. 37, 1° an-
J718) 12

/QUARTOS para moços ou mo-Vv ças e um de frente. pa:a casalsem filhos de tratamenco e bemmobilado, alugam-se, com referen-cias ein uma ótima pensão: A ruada Carioca n. 47, 2» andar; tele-fone •22-B37S. *T. 18558) 12
/QUARTO de frente^ a um senhor, com Aluga-bcou sempensão, em casa de sossego; tele-fone 22-1506, á rua Tadeu Kos-lzusko n. 9, antiga travessa Tor-
£££j  (5. Ü016) i2

A LUGA-SE um ótimo quarto,^ em casa de familla; tendomulta agua; a rua do Rezenden. 88. íT 243171 12

ALUGA-SE boa sala de frente,1 em casa de familla. a qualest4 bem mobilada, a um ou adois rapazes do comercio, a ruaUbaldino do Amaral n. 74, sobra-do; telefone 22-7360.
(T. 380) 12

ALUGA-SE uma porta em caféde esquina, ótimo ponto. Ruado Senado 190. (5 10082) 12
ALUGA-SE uma esplendida salamuito arejada, ricamente mo-bilada, a cavalheiro distinto ou acasal sem filhos, que trabalhe fô-ra; á rua Paulo de Prontin n. 72.

(T 24225) 12
A LUGA-SE, em casa de família,um bom quarto, a pessoa dcrespeito; 4 rua Riachuelo n. 328.

(T. 19.417) 12
ALUGA-SS um quarto ,a caiai*"¦ quo trabalhe fóra ou a rapaz,à rua da Conceição. lOõ. sobrado.

 (S 9938) ia

A LUGAM-SE. com pensão e mo-" vels. um quarto de í;cnte evagas, também de fronte, em ca-sa de familla, á rua Visconde deInhaúma n. 37. 2° andar.
(T. 

~380| 12
A LUGAM-SE duas salas, gran-dea, Juntas ou separadas, arua Sete de Setembro n. 08, 2oandar; informações no local.

 (S. 8946) tsALUGA-SE um quarto mobilndoPara um ou dois raoazes rmcosa de tedo respeito; A rua daAlfandesa n. 321, i», andar
 (T 13313) 12ALÜGA-SE uma sala á Ave:'da" Rio Branco n. 146, 2". andar.(T 13292) 12

A I»UGA-SE um quarto a pessoa** de tratamento e que tenhaproíissão, por lõO§. com café comleite, etc. Tem banhos quentese frios. Senado 47, térreo. Fone22-0384. (T 24931) .2
A LUGAM-SE quarto paia casale vagas para moços, com pen-sáo; A rua do Ouvidor n. 33, Ioandar. U'._C10j) 12

A LUuA-cJS óciina porta para ne-" goeio; á rua Buenos Aires 323.
(T 1002) 12

A LUGA-SE um Dom quarto, a¦í* rapazes de respeito, em casade família, a rua Seuadoi Pom-peu n. 03, sobrado. (T. 13150) 12
A LliuA-oE a casa com dois pa-viinentos da rua Paulo Pron-tin 11. 4ti, oom todas as acomo-dações; vèr a qualquer hora. oschaves estão no n. 52.

lT 24028) 12

/QUARTO — Aluga-se, com mo-VC vels, a casal ou a senhora,com ou sem pensão, a rua Conse-lheiro Jcsino n. ll; telefone 22-8931. tT. 24468) 12
JARTO de frente — Aluga-ae^ .1 casal de tratamento, sem—íos ou a senhores distintos,em pensão cie primeira ordem edo máximo respeito: A AvenidaRio Branco ;o, 2o andar.
 (T 13.1J2) 12

O ALA — Aluga-se boa de frente^ sem moveis e sem pensão; úrua Evarlsto da Veiga 28, Io. per-to do Municipal. iT 24933) 12
\T AG AS — Alugam-se para rapa-* zes mobiladas, sem pensão; 4rua Evaristo da Veiga 28, 1°, portodo Municipal. (T 24934) 12

\ LUGAjM-SE em casa de familla
quarto e sala, sem moveis, urapazes ou casal que trabalhefóra; 4 rua do Lavradio 179.

(T 18408) 12

T>RECDSA-SE bons poíiclores árua do Catetc i\. 326.
(T 3004) E

|>RECISA-SE dc uma passndelra
?.^e. cos,turc)ra. na TlnturarlaGarnier, 4 rua Conselheiro Mav-rink n. 320. ct. 13342) E
J>RECISA-SE do um" rapa;;, paraw limpesa; fi rua da Carioca 81.sobrado. (T 13351) ET>R ECLS A SF, de moças, compratica de fechar nmpouTns,e embalagem dc ^rodutos far-'maceuticos; tratar á rua HaddockÍSrU03; ÍT U59) E
^^RBCTSA-SB de pintores e ser-ventes; á rua Santana 72.

(T_;;s3) ET>R®CTESA-^SE de um ajudanteconíeltelro, com pratica; 4rti» Frei Caneca 156. Padaria eOanfeltarla Democrata.
(T 119!)) E

Jt>RW>iflA-SK de um rapaz, que. eenheça todas as ruas. para•ntregwr embrulhos: no Largo daOftnoca. 8, que more na cidade.
(T 1192) ET>R18CISA-SE rapaz para entre-ffar marmitas e mais servi-jo« leves, para pensão: 4 rua do«osario n. 167. sobrado.
(T 1101) E

Tp®J9CISA-SE de um pequeno.7 .com pratica de balcSo de pa-«ria; 4 rua Ana Ncrí 250.
ET>KDREÜROS — Precisa-se debons para trabalhar em pc-•Jr*, cerca e muralha: é inútilapresentar-se quem não estiver emcondições; 4 rua Riachuelo 221.

(T 24713) E
pnsCISA-SE do dois rapazes des-embaraçados, na fabrica darua Oito de Dezembro n. 28.

(S. 10364) F
J>ARA fabrica de baquellte —Precisa-se de um bom poli-co-.- e operários ativos, com ou sem
Í»ratlca, e moças para acabamen-oa; 4 rua Demetrlo Rlb-'ro 168e 170. Botafogo. Paga-se bom.

(T^ 18738) ET>APAZ que queira aprendèr~ãrtêde fotografia, serviço fino comordenado bom. telefone 25-1190para o Sr. Alex. (S 95~,G) E
J>APAZ japonts. nratluãdõ no dn-partamento de maquinas de. Mma escola politécnica nn Jnpf»o.oferece seus serviços para clese-nho de plantas c.'.e maquinas. O Ter-tas para S. 9139, na portaria deslte Jornal.  (s. 9139) e

TJAPAZ para entrosas e limpeza— Precisa-se. á rua Demetrloribeiro ns 163 e 170. Fabrica.
(T 18730) K

JJEVENDEDÓR — importantecasa bancaria aceita para re-vender apólices paulistas: na 1»prestaefio de 10S, <l.i E: de romis-s?o. Prestações de 503 dá 401:Procurar Barbosa, rua BuenosAircs^ 4G. 1° andar. (T 13224) E
CJENHORÃ brasileira de""educa-cão. oferece-se comr» dama decompanhia, tomar conta de crian-ças ou outros serviços, menos ro-rinhar; vai pr.rn qiialoucr Ilibar.Campo de São Crlstovf.o n. 40.

 (T. 934) E

A LUGA-SE um bom sobrado comcinco comodos 4 rua do Sc-nado n. 158, por 4008000. Trata-sena mesma ou na rua Barão deMesquita n. 567, tel. 48-3182,
 (S 9541) 12

A LUGAM-SE sala e quarto bemarejados. frente do rua pódolavar e cozinhar, tem fogão a gás,casa de pequena família de multorespeito; 4 rua Paula Matos, 125,porto da Ladeira do Senado.
(S 8661) 12

A LIX3A-SK um quarto de fren-** te, com moveis, a casal, quetrabalhe fóra. solteiro, ou semmoveis; á rua do Riachuelo 241.Io andar; tehi telefone.
 (T 9882) 12

ALUGA-SE um quarto com óuf* sem moveis, a rapaz solteiro,a travessa Podregais n. 20, terreo,tom telefone, zona Salvador de £ú.
(T 1855) 12A LUGA-SE um "pequeno""sobrado

* -*¦ para casal, á rua da Aliando-193, 2° andar, tratar como Sr. Guimarães e Irmão.
(T 21735) 12ALUGAM-SE excelentes quartosencerados, com boas Janelas,muita agua, casa limpa e tele-lone. Rua Vinte de Abril n. 16soorado. (X. 24.803) 12

A LUGA-ÊE sala com pensão acasal ou duas senhoras debou conduta cin casa de família;ã Avenida Gomes Freire n. 117,terreo.  (T 980) 12
ALUGAM-SE dois quartos j)aracasais ou rapazes, com ou semmoveis; á Av. Marechal Florianon. 153, sobrado. (T 18649) 12
A LUGA-SE sala de írente, com^ pensão, para casal distinto euma vaga, para moça de todo orespeito; á rua Buenos Aires 151.sobrado. (T 13357) 12

A LUGAiM-SE salas c quartoscom direito a cozinhar e la-var; á rua Visconde de Itaúnan. 151, 2° andar. (T 18499) 12

ÇJ A LA e quarto — Alugam-se a^ casal sem filhos que traba-lhem fóra. que não cozinhe nemlave roupa em casa. ou a senhorrespeitável, em casa de pequenafamília de todo o respeito; 4 ruaFrei Caneca n. 6, sobrado.
(T 18617) 12

CALA — Aluga-se uma de frente,l-' em casa de familla, a dois se-nhore.i, com ou sem mobília; &rua do Ouvidor n. 28. 2o andar.
(T 6132) 12

QALAS e quartos mobilados e^ bem arejados. com ou sempensão, preço modico, por diáriaou por mês; à Praça Tiradentesn. 31), 2" andar, telefone 42-1055.
(T.'939) 12

A LUGAM-SE ótimos quartos csalas, em casa ampla e comtodo o conforto. Não falta agua.E.íc.usivamente familiar. Largo doMachado n. 33. Pedem-se referen-cla"- tS 34700) 16
4 i-uCiAiVi-bü novos, luxuosos cconfortáveis apartamentos afamílias de trato, muita luz e ar,a 5 minutos da cidade, rua cal-ma som pó, porto da praia; á ruaSilveira Martins n. 122.

(S_8270)_16ALUGA-SE uma sala mobilada,a casal sem filhos ou um se-nhor só; 4 rua do Catete n. 323,sobrado, esquina de Machado deAssis. Telefone 25-3242.• (T. 12.364) 16
ALUGA-SE por 1258000, grandesala de írente recem-pintadaa dois senhores ou a casal; emcasa de família: unlco Inquilino;exigem-se referenciou. Rua PedroAmérico 107. (S 34810) lc
ALUGA-SE uma ótima sala de•r* frente, ricamente mobilado,com pensão, a casal ou senhor detratamento; tratar A Avenida Au-,gusto Severo n. 82. Praça Paris.

(tí 34849) 16

A LUGA-SE um ótimo quarto,¦l*- com sacada do frente; casal ousenhor do tratamento; cr.sa sos-segada. Rua Correia Dutra íao.
 (T. 18.070) 10

A LUGA-SE quarto mobilado, ln-depondonto; á rua CarvalhoMonteiro n. 53, Catetc.
(T^iasso) IÜ

A LUOA-SE uma sala dc fronte,para rapazes, com pensão, cmcasa de família; A rua Bento Lis-bòa n. 38, Catete. (T 1034) 16
A LUGAM-SE excelentes quartoscom agua corrente, moveis oencerados e com telefone; 4 ruaSanto Amaro 71. Catete.

(T 24804) 16
A LUGA-SE ótimo quarto com•cx ou sem moveis, e um outropequeno por 603000, a pessoas derespeito, perto dos banhos de mar,casa do família: á rua do Cateten. 247, casa 6. Vila Elite.

 lT 992) 16
A LUGA-SE pequena casa emavenida, na rua Correia Du-tra n. 37, só a casal.

 (T 1001) 16
A LUGA-SE um bom mobilado

quarto em casa de família acasal sem filhos ou senhor docomercio; á rua Silveira Martinsn. 104. (T 1005) 16

A LUGA-SE ampla sala de frenteou um bom quarto, preço mo-dico, e com ótima pensão; 4 ruaCIO Catete n. 131, sobrado. Teleío-ne 25-1131. (T 12699) 10
A LUGA-SE uma sala grande semmoveis, multo arejada. combou pensão, em casa de famíliaportuguesa; A rua Correia Dutrau 97. Catetc. (T 12704) ia

A LUGAM-SE vagas em magnl-ficas salas de frente com ótl-mas refeições, café, etc, a rapa-zes ou-cavalheiros distintos, des-de 150Ç000, 4 Av. Marechal Floria-no n. 42, entrada por Andradasn. 133, tel. 43-6049. (T 98»1) 12

A LUGA-SE uma boa sala defrente, com pencão, com ousem moveis, a casal sem filhos ourapazes do comercio. Rua cio Se-nado n. 07. Telefone 22-0.?,'3.
(T. 21.777) 12

A LUGA-SE em casa de fa«'ji.)a.bom quarto mo')l!a.lo. compensão, de almoço a rapaz docomercio; tem telefone; p Avenl-da Rio Branco 31, 2o ;.ndar.(T 21493) 19,
A LUGA->SE ótima sala do fren-**¦ te. independente e um rçr.in-de quarto; A rua Riachuelo 240.(T 903) 12
ALUGA-SE u lp andar do pre-dio á rua Paulo do Frontin99. proxlmo á rua Riachuelo, comduas salas de frente, dois quar-tos. sala de Jantar, cozinha e Arcacora tanque, as chaves por favorno pavimento terroo; tratar comAnanias. 4 rua Buenos Aires 40,não atende ao telefone.
_ (T 24165) 12

A LUGA-6E uma boa sala mobi-lada a casal ou moços, casa defamília; A rua André Cavalcantin. 13. tel. 22-3372.
 (T 6083) 12

A LUGA-SE uma vaga a rapaz uocomercio com ou sam pons"oem casa cie familla; á rua do Se-nado n. 3-A.  (T 6198) 12
A LUGA-SE um ótimo andar "co-

*¦ vo, com 8 comodos, grandeterraço e demais dapendenciav ãrua do Senado 273, onde se tra-
(T 1C-324 ) :2

A LUGAM-6E sala e quarto de•rx frente a um casal sem crlan-ças em casa de pequena famillado máximo respeito, único lnqul-Uno, rua dos Inválidos 97. terreo
(T 6202) 12

ALUGA-SE um bom quarto in-dependente a moços; 4 ruaAndré CavalcantJ n. 13, tel. 22-3372.  (T 6034) 12
A LUGA-SE uma vaga mobiladaem sala do írente, por 703000á rapaz distinto o outra d? 606;casa de família: á rua do Teatron. 3, 2o andar.

(T 18524) 12
ALUGA-SE um quarto a casal,unlco inquilino: á rua Pedro1° n. 28, sobrado.

 (vS 9974) 12
A LUGA-SE em casa de casal-í"1 sem filhos, uma esplendidasala sem moveis e sem refeiçãoluz. telefone. não falta agua,multo nsseio, exigem-se troca dereferencias: á rua Ubaldino doAmaral 48, sobrado.

 (T 18518) 12

ALUGA-SE u sobrado da Praça" da Republica n. 79: trata-seno café. Aluguel 6005000.
(T 18740) 12

OEN.1C..A — P.-erlsa para casal-cm 3 meninas educadas.
£ara ser tratada como família,a c. 2 ir a Smlth Vasconcelos. 21-A.casa 1- (T 18033) E
gCTOBA que tem aljuns meiosdeseja encontrar colocação e*nuegoclo sarlo. Respostas com de-talhes para T. 6057. na portariadeste jornal. (x 6C37) K
QüRRALHEIROS. aprendizes —Precisa-se. dc 14 a 18 anos; Hru* Prel Caneca n. 105

(T. 6033) £

ALUGA-SE uma sala. mobilada.ri «ni casa de família, a pessoatlc tratamento. Rua Tenente Pos-«Qlo n. 26. (T 0079) 12A LUGÁ-SE uma vaga. em casado multo assolo o ordem, comótimo companheiro, tem telefonee nlo falta <V':un: á nm BuenosAires n. 198. 2" anda-,
(T 2217) 12

A I.IJOA-SE quarto mobilado OU" sem mobília, para solteiro: árua dos Audrndas 71, andf\r
(T 980) 12

A I.DGA-RK quarto ou sala, comentrada indepondonte. moveisn roupa: preço 1508000; á AvenidaMem do SA n. 23S. (T. G0I8) 13A LUGA-SE uma sa.a som mo-veís. a senhor de fino tratoou a casnl com eíguma liberdade;Avenida Henrique Valadares n.1^2. apartamento 2f>. telefone 42-°330. (T 6010) 12
A LUGAM-SE em casa do famíliaótima.-, vntas a 403099. tommuita aiua: A rua da Constitui-ção li 33, 1° andar.

(T 6049) 12A LUGAM-SE vagas com ou som" pensão a rapazes ou senhordistinto, prcdlo novo. nüo faltaagua. Alfândega 212. Telefone«->813. (T 6183) 12
A LUGA-SE bom quarto para r.a-sal dc respeito: á rua do Sc-nado c '.33. sobrado.

(T 2?C1G) 12
A LUGA-SE um bom quarto, pa-ra mores ou casal que traba-lhe íóia; 4 rua do r --"-•-''t j< T. 18316; 12

A LUUA-SE unia ampla c areja-da sala com ugua corrente euma pequena de fronte, em apar-tamento: a rua Senador Dantasn-_ 33, 3°_ andar. (T 18590) 12A LUGÃM-SE sala o quarto. emcasa de famlli^, 4 rua FreiCaneca xi. 105, sobrado; tratar naloJa- (TL_6035) 13A LUGA-SE um esplendido*¦ brado. 1» ondor, proprlo paracomercio ou escrltorlo; 4 rua Ge-ncral Camara n. 101, esquina doOurives. Preço õõOSOOO.
(T. 13.210) 12

ALUGA-SE quarto em aparta-
mento de casal sem filhos,unlco inquilino; 4 rua do Ria-chuelo 405; apartamento n. 30.Telefone 22-0373.

(T 1190) li
ALUGAM-SE ótima sala do írcn-te e um quarto bem mobila-dos, a rapazes ou senhor de tra-tamento; tem telefone; não faltaagua; 4 Avenida Mem de Sá 212,sobrado. (T 18772) lò
A LUGAM-SE bons quartos pararapazes ou casais que traba-lhem fóra; não pode cozinhar nemlavar; tem telefone; 4 praça daRcpublica 52. (T 23832) 12

SALA — Aluga-se ampla sala defrente multo bem ventilada enão faltando agua. em casa de ca-sal do máximo respeito; 4 AvenidaMem de Sá n. 95, sobrado.
(T_1255i))_12OENHORA — Procura sala cm^ apartamento, á Avenida ouEsplanada do Castelo. Cartas pa-ra T 588, na portaria deste Jor-nal. (T. 588) 13

AT AG AS, com ou som pensão em* casa de familla, para rapazesdo comercio, multa agua e tele-fone. Largo José Clemente n. 6, 2oandar, antigo Rosário.
(T 2474D) 12

ALUGA-SE sala mobilada, corarelativa liberdade Rua An-drade Pertence n. 11. Catete.
(S -,-43) 16

A LUGA-SS um quarto de Xren-"¦ te. mobilndo; á rua CorreiaDutra n. DO; telefone 25 — 330D.
 (T_13046) 16LÚGÀM-SE ótlmai salas equartos, mobilia nova e mo-derna. agua corrente, com pen-são de primeira ordem, a casaisou a solteiros distintos, a preçosmortlcos; á rua do CateLo n. 2*45,sobrado; telefono 22-543S.

(T. 543) 16
A LUGAM-SE bons quartos euma sala de frente, em umapensão familiar, 4 rua do Catete11. 247. casa XIII. (T. 376) 16

À LUGA-SE um quarto, a moçosou a casal, preço modico; 4rua do Catete n. 209, 1" andar,telefono 25-0908. (T. 462) 16
A LUGA-SE sala de írente mobl-lada oom ou sem refelçSo, umquarto nas mesmas condições, ca-sal ou moçcw, casa de família dcrespeito; á rua Carvalho Montei-ro n. 43. (T 182222) 16

ALUGA-SE uma boa sala commoveis, pensão e banheiro;tem elevador; A rua Teixeira deFreitas n. 27. Termas Carioca, emírente 4 Av. Passeio Publico.
(T 13364) 16

A LUGAM-SE uma sala d-j fren-^ te c um quarto, perto dosbanhos de mar, em casa «ii» íaml-lia; 4 rua do Catete '.50, sobra-do, com bastante agua. muitosossego. (T 1334«) 16
A LUGA-SE ótima casa com duassalas, dois quartos, cozinha,fogão a gás, banheiro, área, a

quem íicar com os moveis de sala,12 peças, íacílita-sc o pagamento.(Praça Sáo Salvador). Rua Este-ves Júnior n. 54, sobrado.(T 1025) 16

O ALA — Aluga-so, ricamente mo-.bilada, om casa do senhora «5.para cavalheiro ou casal que tra-.balhe fóra, sendo únicos lnqulli-nos; a rua do Catetc n. 31. so-br"rto. _çrjoifl, 10
VAQA com ótima pensAo par»* rapaz distinto, um casa dofamília: A rua Carvalho Mciítei-ro n. 39, Catetc. (T 16012) 1<J
FLAMENGO

A LUGA-SE o prédio da rui*-*"*¦ Machado do Assis n. 4, pro-xlmo dc Praia de Flamengo, comtrôs pavlmentos, servidos por ele-vador, treze quartos c demais do-pendencias, está aberto; trata-aana Avenida Rio Branco n. 52,0o andar, salas 61 o 62, Edifício 6.Pedro, telefone 33-5328, dc 11 íia'12 e das 10 ás 17 c mela ditardo. (S 34685) 17A LUGA-SE um bom quarto oi»uma sala, a casal sem filhosou a rapazes do comercio; ótlm*pensão. Rua S. Salvador n. 45,Flamengo. (S. 9.437) 17
\ LUGA-SE sala de írente, cozxi,"• ou sem mobilia. com agut»corrente, em excelente pensão fa-millar, á rua Buarqur- de Macedon. 32. Telefone 25-4601.

(T 18433) 17A LUGA-SE um quarto em casa¦í* de pequena familla com oasem moveis, c com ou sem pen-sfio; 4 rua Almirante TamandarSn. 19 — Flamengo. (T 24440) 17
A LUGAM-SE as casas ns^ 3ffle 38 da rua Esteves Júnior,sendo que o a. 36 é mobiliado on. 15 da rua Senador Correia»na Praça S. Salvador (Pia-mengo). (T 13045) 17A Lt GA-SE um quarto mobila-do, em casa de família: a ru»Paysandú, 44; proxlmo aos ba-nhos do mar. (T 12909) ÍT

ESTACIO DE SA'
ALUGA-SE boa casa. com 2 sa-" Ias. 2 quartos, cozinha e gran-de quintal; linda vista; aluguel1603000. Rua S. Carlos 203. Cha-ves ao lado, na casa 1. Estadode SA. (T. 609) 13

A LUGAM-SE lindas salas de-"• fronte, com ou sem moveis,café e telefone, a rapazes do co-merclo ou a casais; á rua Almi-rante Baltazar n. 27, sobrado,(no Jadim da Gloria).
(T 18522) 16

A LUGA-SE cm casa de familla" apartamento com 2 salas e 1
quarto com agua corrente, comou sem moveis, com bela vista pa-ra o Jardim do Palacio do Catete:á rua Silveira Martins 82, lado da
praia. (T 24917) 16

A LUGA-SE uma sala de frentemobilada, e com refeições cmcasa de familla do tratamento; aum casal ou a senhor de respeito.Rua Correia* Dutra 14.1, terreo.
(T 24930) 16

A LUGA-SÈ quarto e parte cíesala em casa de pequena fa-mllla. Rua Tavares Bastos 21, ca-sa 11. (T 24937) 16

ALUGA-SE um quarto a casalou rapazes, único Inquilino.Travessa Mosquelra 25, apto. 19,Lapa. lT 24899) 16
A LUGA-SE ótimo quarto em ca-^ sa sossegada, a rapazes ou se-nhor do comercio. Rua CarvalhoMonteiro n. 42, casa 7, Catete.

(T 24904) 16
A LUGA-SE um quarto com aguacorrente; à rua Silveira Mar-tlns n. 24. (T 24924) 16

ALUGAM-cE bons comodos, a*** 8O3GQO c OOCOOO; á rua deSanto Amaro n. 172, Catetc.
(T 1852(3) 16

APARTAMENTOS NOVOS
— ^lv.gam-se os últimos

da rua do Senado n. 202,
entre a Esplanada e Praça
da Republica, a preços in-
comparaveis. Tratar: "Bas-
tos dc Oliveira S. A."; á
rua do Ouvidor n. 59.

(T 6271) 12

ALUGA-SE um apartamento, com" cinco peças, ricamente mobl-lado, n familla de fino trato. RuaFrancisco Muratorl n. 16, apar-tamento 3. Telefone 42-0676.
 (T. 13.223) 12

A LUGA-SE quarto ou aala mobilada. com relativa liberdadee com ou sem pcnsftu; na AvenidnHenrique Valadares 61, sobrado.
(T. 13.200) 13

A LUGA-SE uma pequena casa,-*1* na Ladeira Senador Dantas'
 (S. 11933) _1_2A LÚaA-SJ£ uma vaga cm õtlmo~~ quarto, com pensão, nãofalta agua e tem telefone; á ruado Rosário n. 105, 2o andar.

(T. 957) 12A LUGA-SE grande sala de íren-¦* v tc. sem moveis, a tres rapa-ms. em casa de família inglesa, 6rua Buenos Aires n. 144. 2o an-dar. apartamento 3, proxlmo árua Uruguaiana. (T. 932) 12A LTTGA-Sfc, com pens&o, quarto"• de frente de rua. nüo íaitaagua e vaga para rapaz; á tuados Andradas 11. 26, 2o, aparta-mento 4, tem elevador.
çr. 927) 12

A PARTAMETOS — Renda —
Vende-se um edifício do trespavimentes, novo ótimamente lo-calizado, e de construção solida;informar e tratar com o Dr. Nica-nor, ti rua da Quitanda 25.
(T 18799) 12

A PARTAM ENT O — Aluga-so odc n. 30, da rua General Ca-mara 263, com todo o conforto,para família; trata-se á rua Uru-guaíana n. 47. Joalheria.(T 18492) 13

ALUGA-SE uma porta; á ruaMachado Coelho n. 128, Tin-turaria. A. Alfaiate ou chapclaria,com direito ao telefone.
(S 9932) 13

A LUGA-SE uma saía em casa decasal sem filhos, a outro nasmesmas condições; á rua Laurade Araújo n. 109, sobrado, aonafamiliar. (T 963) 13
A LUGA-SE um quarto mobilado

paia um casal, em casa de so-nhora só; à rua Miguel de Friasu. 84, Estado. (T 6234) 13
A LUGA-SE uma boa saía de Írentc; á Travessa Carneiro n. 1,Estaclo de Sa. (T 13282) 13
A LUGA-SE bom comodo; á ruaMala Lacerda n. 44.

 (T 24601) 13

ALUGA-SE o apartamento n. 6,* do prédio à rua Dois do Do-zembro n. 144, com uma sala, umquarto, banheiro, cozinha e va-rtmda; preço 400s000. Telefono23-4489. (T 18369) 16
A LUGA-SE prédio novo, sobradoe terreo, duas residencias, cn-tradas independentes, cada, duassalas, tres quartos, banheiro. lo-gão a -ás, terraço, etc., a rua daLapa n. 94, Gloria, acha-se aber-to; trata-sc A Praia do Piamen-go n. 64. apartamento 312.

(T. 13584) 16

APARTAMENTOS — Alugam-se" no Edifício Colonial, á Tra-vessa do Mosquelra n. 25. Tra-tar com o Dr. José Araújo MotaJúnior, á rua do Ouvidor n. 12,Io andar. (T 12887) 16
APARTAMENTO —¦ Aluga-se Umno Largo da Gloria n. 12,apartamento n. 47, curto ou lon-

go prazo. (T 12955) 16
CASA do pequena família —

Aluga-se uma bonita sala com
pensão para um casal distinto,casa muito sossegada. Pedem-seinformações; á rua Pedro Américon. 149, tem telefone. Catete.

(T 13098) 16
GATETE — Alugam-se espaçosassalas de írente, próprias paraatelier ou rapazes; á rua SantoAmaro n. 36. (T 13136) 16

A LUGA-SE uma linda sala coramobília, dentro de Jardim,cnibus na porta para senhor dotratamento, não tem liberdade; iAvenld.. Osvaldo Cruz n. 163.
(S 9568) 17

A LUGAM-SE bons e confortáveis" quartos, com ou sem pensão,proxlmo á Praia do Flamengo, árua Buarque de Macedo n. 6.(S 9868) 1-7A LUGAM-SE ótimos quartos,mobilados, com ou sem pen-são, á rua Silveira Martins n. 6C.(S. 34048) 17
A LUGA-SE um confortável apar-" tamento á rua Princesa Ja-nuaria n. 16, proxlmo á Avenidada Llgaçáo, as chaves estáo no 18,c trata-se 4 Avenida Rio Branco9 sala 136. (T 18003) 17
À LUGA-SE uma ótima sala dofrente, com pensão, a casaldistinto, em casa de família; áPraia do Flamengo n. 300.

(T 24557) 17
ALUGA-SE quarto p.-.ra casal,mobilado ou não; á rua Mar-quês de Paraná. 3-1. Flamengo.

(T 886) 17
A LUGA-SE quarto bem mobl-lado, com a^ua corrente otodo o conforto, com café pclawmanhã, a senhor de tratamento,em casa de familla, sossegada; ú,Avenida Osvaldo Cruz n. 171, tel.25—0771.  (T 18014) 17
A LUGA-SE em casa dc família.um quarto com pensão ocom ou som mobília; a dois rapa-zes; á rua Machado do Assis n.78, telefone 25—Í976.

__ (T__979) 17A LUGA-SE uma ótima sala dã" frente, em casa de íami".la,para casal, com pensão e tambenjum quarto grande; á Praia doFlamengo n. 300. (T 13126) 17

OASAL cede a outro sem crian-^ ças, dois bons quartos por200$ ou sala e quarto por 250$com direito a casa; á rua Pessoade Barros 15, Estaclo. Exlgem-soreferencias. (T 6298) 13

APARTAMENTO — Aluga-se afamília de tratamento, comgrande sala, dois quartos, cozinha, banheiro, tanque, varandade írente para o mar, proxlmoda feira de amostras, EdifícioSanta Luzia, rua Santa Luzia 9.
(T_652)_i2rjOAS vagas mobiladas bem aro-

Jada3 — Alugam-se a moçosdo comercio; & Praça Tiradentesn. 09, 2o andar, tem telefone.
(T 24674) 13

PRAIA FORMOSA

ENTRO — Aluga-se a sala n. 4
V da rua General Caldwell 232,por 958000; tratar na rua do Car-mo n. 5, das 8,30 às 18 horas.

(T 2474*1) 12
/"1ASAL procura metade dc casa^ cm casa de casal, centro, querboas referencias, tel. 22-8167, das9 ás 1'1 horas. Sr. Aires.

(T 13337) 12

ALUGA-SE por 135ÇOOO, uma-r*- pequena casa Independente,com sala, quarto, cozinha, tanquebanheiro e quintal, não é írente;á rua Vital de Negrelros 46.
(T 18532) 14

A LUGA-SE um quarto para ra-Jrx- pazes, em casa de familla st-ria, a rua Sauto Cristo n. 239, so-brado. — —

A LUGA-SE uma sala e um quar-to. mobilados, com pensão,em casa do rigoroso tratamentoe todo o respeito; A rua silveiraMartins n. IGI, fone 25—1998.
'(T .1018) 16

A LUGA-SE um esplendido quar-v to do fren te mobilado, para 2moços do comercio, em casa defamília: á rua Carvalho Monteiron. 3. tem telefone. (T 24717) 1G
A LUGA-SE um quarto mobilado.¦c"i em casa de família, para dolõrapazes, com ou sem pensão, á ruaGago Coutlnlio 43. Larto do Ma-chado. (T'13393) ia
ALUGA-SE espaçosa sala do*"*• írente bem mobilada com pen-são dc primeira qualidade, cm ca-sa de familla. Trocam-se referen-cias. Carvalho Monteiro #1.

(T 13307) 16

/""1ATETE — Em pensão familiar^ — Alugam-se salas e quartoscom ótimo passadio a preços con-vidatlvos; locai tranqüilo; á ruaCorreia Dutra n. 131.
 (T_ 18094) 16

i~iATETE — Rua Dois de Dezem-bro n. 112. Familla mineira,aluga quarto mobilado, com pen-são. (T 24596) 16

A LUGA-SE uma sala 110 quartoandar, com bonita vista parao mar, tel. 2Õ-40-22.
(T 967) 17A LUGA-SE uma ótima casa oa-A ra familla de tratame.".o.com tres grandes quartos, a::, oi»sala de Jantar e do visitas, quar-to de empregada, etc.; á rua Pai-sandu n. 132; as chaves na n: ?s-ma rua n. 262; tratar no B \ rca

f, predlto Mercantil, com o Sr.Silvio, a rua da Quitanda 7,.(T. 185G51 17

piDIFICIO MEARIM — Alugam-so ótimos e pequenos aparta-mentos para casal ou rapaz solteiro. prédio de consaruçáo moderna;aluguel 2903000, à rua CândidoMendes n. 40. Fone 42-0025.
(S 8750) 16

casa de familla estrangeiraalugam-se uma sala e umquarto, com ou sem moveis, apessoa que trabalho fóra. fone 42-3091. Santo Amaro n. 69.
(T 6231) 16

ALUGAM-SE quartos, sala» com" cozinha independente; á ruado Livramento n. 203, tratar co no Sr. Silva.  (T 13114) 14

A LUGAiM-SE dois ótimos quar-" tos mobilados a rapaz soltei-ro; á rua Visconde do Marangua-pe n. 40, sobrado. (T 769) 16
A LUGA-SE uma sala cio frente

,,,,, „„ ^ com mobilia moderna, rttimo
íT iiS ?T banheiro, limpo n sossegada. Sóyx. xoiojj n, para cavalheiro distinto; á ruaSanto Amaro n 14-A. ap. 66. T«H.22-2934. (T 18273) 16

1JM casal com um filho aíugame.ade do uma casa a outrocasal, sendo sala e quarto; a ruaDr. Plraglbe n. 21, .ia fim da ruaSara, bonde Praia Formosa, des*ccr & rua Pedro Alves n. 122.
(T 18019) 14

/"^LOIUA — Em casa do família^ de máximo respeito e trata-,mento, aluga-se a um casal de-conte, ura quarto mobilado compensão de primeira. Preço 4503.Tel. 22-6388. (T 13038) 16
QLORÍA Aluga-so boa sala de

A LUGA-SE uma sala cm cosa dõfamília, para casal sem filhosou para rapaz do comercio; á ruaSilveira Martins n. 104.
(T. 18573) 17ALUGAM-SE dois comodos gran-„ ¦ des Juntos ou separados, core»direito a cozinha e lavar, com ou

g:m moveis, preço modico: á rua£>ilveira Martins jx. 54, terreoFlamengo. (T 13262) 17A LUGA-SE sala de frente, mo-bilada. com ou sem pensão,para casal, ou rapazes, um quar-to pequeno para um, 100-000.café e mobilia, casa de família:a rua Carvalho Monteiro 43.• (T 1181) 17A LUGAM-SE dois quartos, con\portas comunicantes e umagrande sala de frente na per £ oda rua Correia Dutra n. 31, teír-fone 23-1238. (T 34S07) ;T
ÀLUCrA-SlS, cm apartamentonovo de senhora distinta, cs-plendlda sala de frente com ba-nheiro ao lado, para senhores dotratamento ou casal que trabalhaf<5ra: á rua Silveira Martins lia,apartamento 202, sendo unlco in-quilino. (t 6180) 17frente, com pensão, também T TTr.. , —-quarto por 100$: ã rua do A LUGA-SE 1 lugar para 1 varejo

MANGUE
"piM apartamento — Aluga-seJ-< quarto com relativa libcrda-de; & rua Paulo de Frontin 34,apart. 72. (T 743) ia

A LUGA-SE um bonito quarto** quarto para dois rapazes, comou sem pensáo e vagas para rapa-zes em casa de família; á rua doRiachuelo n. 1S6, tom tclofjnc,33-2S01. (T 13251) 12
A LUGA-SE uma vaga, com pen-•£'v são a moça que trabalhe lòia,casa de respeito, pedem-se referen-cias; á rua da Misericórdia n. 47,1° andar. (T 13186) 12
A LUGA-SE unia boa sala; & Prã-•" ça du Republica n. 69.

 (T 1107) 12
A LUGA-SE em casa dc familla,uma salot-a completamenteindependente, a casal ou uma nn-nhora de respeito; á rua TcoílloOt.toni n. 137-A, apart. 7.

"PM apartamento, aluga-se um¦Lj quarto mobilado; â Av. Meiade Sá n. 207, apartamento 2.
(T 744) 13

TpABRICA de caixas — Precisa-sede operaria, com ou sem pro-tica; 6. rua Senador Dantas 121.
(T. 635) 12

TOAMILIA do respeito aluga am-
pio quarto, com pens&o, a ca-sal ou dois rapazes; unlco inqui-lino; banheiro completo: referen-cias. Rua Teofllo Ottonl n. 33.2° andar. (T. 13.158) 12

ÁTIMO quarto; & Avenida Ma-rechal Floriano 172. Aluga-se.
 (S 20304) 12

T>RECISA-SE de casa no centro,* de 3505000 a 4003000, comdois ou tres quartos, duas salas,etc., até o fim deste mfis; teleío-nar para 43-1868, Margarida.
ÇT. 560) 12"OARA casal — Km apartamento

.1 — Aluga-se uma boa sala,(T 6290) 12 multo bem mobilada e com con-
ALUOA-SE o sobrado da rua Iorto- cm caaI> de família. Ver &Vise. Itaúna n. 10; trata-se! Valadares 153,na loja. (T 6291) 12
^A LUGAM-SE bons quartos defrente, mobilados, com roupadc cr-.mn. n;ua corrente, telefone,á rua dos Inválidos n 5. fona22-7146.

apartamento 43, 4° andar.
(T 6223) 12

LUGA-SE uma casinha inoder-•*¦*» na com tres quartos, uma sa-la, banheiro, cozinha íegão a gás,a quem íicar com os moveis, alu-gue* -30$. Rua ..moroso Lima,11-A, das 9 ás 13 horas, lado doHospital S&o Francisco du Asrls.
(T 263) 13

A LUGA-SE o prcdlo n. 323 darua Jullo do Carmo, com duussalas, 6 quartos, cozinha com ío-gão a gás, quarto de banho com-pleto, agua quente e Xrla cm to-do3 os aparelhos, quarto com W. C.separado, grande área, tanque comchuveiro e quintal regular, por5308000 c taxas; contrato do trêsanos, ou vende-se por 60; OOOSOOO,rccobendo-se 2|3 á vista e o res-tanto conforme se combinar; vertodos os dias, das 10 ás 12 horase tratar & rua do Carmo n. 60,3° andar, das 16 As 18 horas.
(T. 18.422) 15

A LUGAM-SE no Edifício FerreiraViana, bons quartos com aguacorrente, a casais ou a moços sol-teiros: á rua Ferreira Viana 56.( T 24600) 16
ALUGA-SE um barracão medlndo 8x15. á Avenida Mem doSa n. 16. fundos. Informações nobar. á Avenida Mem de SA 14-A.Lapa. (T21G03) 18
A LUGAM-SE. ótimo quarto mo-bilado, para casal ou solteiro,tem agua corrente, o um quartopara solteiro, casa de todo o res-peito e sossego, nao aceitamoscrianças; á rua Gago Coutlnho 22.

(T 18732) 16
A LUGA-SE um bom quarto comJanela, por 75SOOO. o pessoasque trabalhem fóra; á rua Mar-quês do3 Santos n. 41, casa n.18, largo do Machado

(T 18556) 10
A LUGA-SE um quarto a casalsem filhos ou a moços, á ruaBento Lisboa n. 163. tem teleío-ne. (T. 919) 16

A LUGA-SE sala ou quarto, comou sem pensão, a casal ousolteiro, casa sossegada e proxlmoao largo do Machado; á rua doCatete n. 357. (T. 13.220) 16

A LUGAiM-SE sala e quarto, a-^•casal sem filhos; aluguel 1405;á rua Marques do Sapucai". 317.
(T 18191) 15

A LUGAM-SE 1 boa sala e quar-to, todo reformado; á traves-sa de S&o Dlogo n. 10, esquina deNabuco de Freitas, bom quintale luz. (T 18529) 15
A LUGA-SE um bom sobradocom três quartos, duas salasmais pertences; na ruaJoão Caetano n. 44, as chaves C3-

"pREClSO alugar para casal apor-A tamento terreo. Independente _ com pensão c garage. Ofertas a tão ao lado no numero 45; trata-
ÍT fí?Qi\ 1-2 i ii:« rr.rVa, n£.°-J?os Passos, se na rua Barão dc Itapagipe 76.IT 6292) i3 a. 119. Telefone 43-6076. (T 18515) 15

A LUGA-SE uma casa com todoo conforto moderno, a famillade tratamento; é rua Bento Lis-boa n. 170, as chaves no casa 4.
(T 24751) 16

A LUGA-SE a cavalheiro de tra-tamento. linda saio rlcamen-t-e mobilada e quartos com pen-sáo; ã rua Benjamim Constant 50.
(T 18808) 16

A LUGA-SE uma boa sala dcfrente para casal ou dois mo-ços com ou sem pensão, em casade familla; á rua Santo Amaron. 93. Catete. (T 6198) 16
aluga-se uma sala mobiladaIndependente para um senhor,preço 2305000. Ní.o sc Informapelo telefone: á rua CarvalhoMonteiro n. 11. — Catete.

Russell n. 10. (T 24197) 16"JV/TÀRRECAS N. 21. ótima salade frente, com lavatorlo, aguacorrente o telefone, para solteiro
_ (T 6270) 16"ft/T A.T EST ADE PENSÃO "*~A1 u -

gam-so ótimas salas com aguacorrente o bom passadio; á ruaCândido Mendes n. 42 — Gloria.
(T 1082) 16

/"VTIMO quarto, independente.^ apartamento 20, com i.quartos: telefone 22-6373; áTravessa do Mosquelra 25.
(T 24825) 16

QUARTO 
com ótima mobília —

Aluga-so a cavalheiro detratamento; á rua Pedro Amcrl-co n. 105. (T 13360) 16
/"VlTAtRTO pequeno aluga-so mo-M- bilado a rapaz, preço 1003,com ou sem pensão; á rua Silvei-ra Martin6 n. 140.

(T 24906) 16

QUARTO 
d» frente, com aguacorrente, aluga-se a casal semfilhos ou a solteiros, em casa dcfamilla; referencias reciprocas, árua Santo Amaro n. 15, Catete,tem telefone. (T. 18510) 16

QUARTO 
— Aluga-se um ótimo,com ou sem moveis, com mag-

niíica vista, no palaceto da ruaSanta Cristina 41, tel. 42-2881.(T 24620) 16
SAI «A grande aluga-se mobilada

Independente, a casal ou ca-

L» t * * •* * rutbJVde cigarros e balas; á rua Bc-nedito Hipolito n. 67.
(T 18532) iyA LUGA-SE vaga a rapaz de tra-tamento, Eposento mobilado,boa pensáo. Proxlmo á Praia doFlamengo; preço modico; á ruaDois dc Dezembro n. 15.
(T 24700) 17

A LUGAM-SE ca^as c apartamen-tos dc diversos tamanhos emFlamengo, Botaiogo, Copacabana,c Urca. Informações á AvenidaRio Branco n. 109, 4o andar, sa-1» 27. (T 6219) 17
A LUGA-SE um quarto em casadc família para casal ou mo-ços. preço mínimo, proxlmo ú.praia; á rua Dois dc Dezembro 23.

(T 18644) 17
A LUGAM-SE quarto c sala do-4-1- írente, mobilada, para casalou rapazes do comercio. Rua Cor-rola Dutra n. 37, sobrado. Fia-raengo. (T 18526) 17
A LUGA-SE cm casa dc famíliade tratamento, um quarto aum casal sem filhos e uma gran—de sala a quatro ou cinco rapa-zes, com pensáo, mobilados ounAo; tem garage. Tel. 25-3186, &rua Paisandú 275 — Flamengo.

(T 18761) 17
A LUGA-SE ótimo quarto paraum ou dois rapazes, em cacadc família; á rua Marques doAbrantcs 164, 2o andar, apart. 4.

 (T 18773) 17
valhelro com ou sem pensão; árua Silveira Martins n. 140.

(T 24903) 16
SALA 

— Aluga-se uma cm apar-
tamento, ricamente mobilada,a pessoa de tratamento, aluguol300S000: & Avenida Augusto Se- : A LUGAM-SE quartos mobilado»~ "4 sx corn pcns50f a Casal ou

A LUGA-5E uma sala dc fundos," independente e bem arejadaa dois rapazes ou um senhor só.prefere pessoas do comercio; &rua Correia Dutra 74, sobrado.Flamengo. (T 24819) 17

vero n. 74, 7o andar, apartamento74, antiga Praia da Lana.
(S. 7823) 16

SALAS — Alugam-scom ou sem moi de írentecom ou sem moveis a casaissem filhos ou a cavalheiros dorespeito; á rua Santo Amaro 11 eMarques de Abrantcs n. 162.(T 426) 16

rapazes: á rua Cruz Lima 27.Flamengo; telefone 25-0411. Dáo-se Informações. (T 13387) 17
ALUGA-SE linda sala c ótimo

quarto, mobilados, dc írente
para a praia, ótima mesa, cn»casa de familla; praia do Fia-mengo 176. Io andar. Telefono25-5486. (T 1193) 17

(T 246C6) 1G Dutra n. 140.

SALA — Quarto, alugam-se mo-bilados, com todo o conforto,a cavalheiro de tratamento ou aempregado no comercio, cm casa de casal dc respeito. Rua Correia , betá ÍS8. Flamengo.(T 24650) 16

Apartamento
tamsnto. um apartamento no Ed.Miguel Ccuto. á Avenida Rui Bar-

(T 24529) 17
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APARTAMENTO DE LUXO
— Casa Tamandarò —

Aluga-se a rua Almirante
Tamandaré n. 77, proximo
ao Flamengo, para 1'amllia
de tratamento. Tratar: —
"Bastos de Oliveira S. A.";
à rua do Ouvidor n. 59.

(T 627 G) 17
T^M casa do poucas pessoas,•*-* aluga-so um nrojado quartocom moveis o pensão esmerada, acasal. Senador Vergueiro 21. 00,Flamengo. (T 1310) 17"ÊvLaMENGO — Aluga-se a casalX1 de ílno trato, magnífica salade írento em resldencla conforta-vel, com refeições esmeradas; Arua Senador Vergueiro n. 226 —
Trocam-se referencias.

(T 1144) 17•ETLAjMEKTGO — Aluga-se cm" casa do uma senlioru, umapala e quarto de frente, com oueem mobília para casal ou pes-soas distintas e também um
quarto, sem pensão; A rua Ma-chado de Assl3 n. 10.

(T 1177) 17
pTLAMENGO — Aluga-se em casado família francesa, uma sa-la de frente mobilada a casal, comótima pensão; á rua São Salvadorn. 43. (T 1124) 17
FLAMENGO 

— Aluga-se um
quarto com pensão em casado familia para uma ou duas pc.s-soas; A rua Correia Dutra n. 1G2,tel. 25-0120.  (T 12094) 17

F~~ LAMENGO —~ Paisandú 222 —
Aluga-so com pensão, um

quarto para solteiro, por 180$ etambém uma vaga para raoaz.
(T 12748) 17

T^LAMENGO — Pais a n d ú, 31^ Alugam-se uma ótima sala defronte, ricamente mobilada e umbom quarto, com café pela ma-nh&. (T. 372) 17
ülIiAMBNGO — Aluga-se á ruaDois de Dezembro n. 125, em
prédio exclusivamente familiar,apartamentos com todas as como-didades modernas. (T 10375) 17
pVLAMBNGO — Aluga-se ótimoapartamento, com todos os re-
quisitos modernos, máximo con-Torto em edifício novo, preço aces-eivei c absolutamente familiar; árua Correia Dutra n. 78.

(S 34885) 17
Flamengo 

— Aiuga-se bom
quarto com duas Janelas, aguaoorrente para casais. Norte Pens"o,rua Senador Vergueiro n. 111.

ÍS 9103) jlV"üíLAMENGO — Alugam-se bonsquartos, mobilados ou nfio,(dam agua corrente e ótimas roíel-
çóes. Existo também uma espaço-ata sala de frente, no andar térreo.Casa reformada; exige-se muitonospeito; A rua Correia Dutra 29.

(S 34801) 17"KtLAMENGO — .Aluga-so sala ou•*- quarto com pensão de primei-ra ordem para casal de tratamen-¦to; á rua Silveira Martins 70.(T_337j_ 17
I^XaAMKNGO — Aluga-se umA quarto mobilado, a casal dis-Unfco, cora. pensão, em casa defamilia; A rua Ferreira Viana 24.

(T 13380) 17

O ALAS o quart03 — Alugam-so^ co.n toU:j conforto madorno,óilino paasr.dlo para roaldenola.'l::a, pre;o reduzido1. Rua SenadorVorjueiro 219, Flamengo.
lT 291) 17

LARANJEIRAS

"CíLAMIKNGO — A' rua AlmiranteTamaaadaré &4, prédio novo,fesmlUa, aluga-s« bom quarto deíronte com refeições. Muito asseio,ordem; 6 perto da praia.
(T 2434) 17*ua*AMENGO — Alugam-so em*- casa do familia, sala,1? e

quartos, para casais ou moços docomercio, com todo o conforto,ordem e asseio, pedem-se reíeren-cias; á rua Marquês de Paranán. 30, esquina do Marquês deAbrantes. (T 303) 17"Cl L AME NO O — Aluga-se em casa¦*- estrangeira, grande sala defronte, sem poçsão, sómentt paracavalheiro de tratamento ou umasenhora que trabalho fóra; A Praiado Flamengo n. 176, 2° andar.
(T 6137) 17"CtAMENGO — Aluga-e-e bom•*" quarto de frente, arejado, mo-bilado ou não, a. casal distin-tos ou a dois rapazes, em casa dofamília, nerto da praia; â rua Cor-rei» Dutra n. 02, telefone 25-4819. (T. 13135-1 17

FLAMENGO — Em casa do faml-lia, alugam-so quartos bemmobilados a ca3al ou*a cavalhel-aro do tratamento com ótima co-snída. Rua Dois de Dezembro 35.
(T 13300)_17

T^LAMENGO —Aluga-se um quar-to, mobilado, a senhor ou ra-
passes; preço 1500000, com relativaliberdade; ã rua S. Salvador n. 12.

<T. 6.179) 17"PLAMENGO — Aluga-so ótimo•*? aposento, eem peusão, a dois«enhores do comercio e que te-nham referencias. Tel.: 25-3183.
 (T 13099) 17

TjVLAMENGO — Aluga-sc com* pensão, ótimo quarto mobila-do, a cavalheiro distinto, em casade família. Rua Silveira Martinsn. 74.  (T 6232) 17"ÜLAMENGO — Pensão Moditer-raneo, ótima alimentação, lu-gar aprazível, para casal de trata-mento; aposentos desdo 5005; Arua Senador Vergueiro 37.
(T 625G) 17

FLAMENGO — Aluga-se o
3o andar do Edifício

Itaiba, á travessa Umbeli-
na 10, para familia distinta,
cora quatro quartos, duas
salas, tres banheiros, fois
W. O., sopa, cozinha, dis-
pensa e garage, poder cio
ser visitado á qualquer lio-
ra; tratar com Suavcãra.
Largo de Süo Francisco de
Paulo n 36, Io andar, tele-
fone 22-G1C5. (T 13535.- 17
TG^LAME.nGÒ — Aluga-se boa*¦- casa com dois quar to 3, duasealas e mais dependências; A ruaPaisandú n 280. Tel. 22-2737.

(T 2-1321) 17"P^LAMENGU — Alu0a-se umaótima sala com agua corren-te a casal ou rapazes, em casa defamília de fino trato; A rua Car-valho Monteiro n. 17. Tel. 25-10G3. íT 24922) 17
T^LAMENGO — Aluga-se magal-A fica sala de frente com duassacadas para a rua e ótimo ti ra-ço, com pensüo, em casa de fann-lia; a rua Ferreira Viana 43. Fo-lie 25-0436 (T 21020) 17
TJVAMILI \ minoiru, tino trato; üA rua Con;.o Baspoacil 7:. Jun-to A Praça Jcsê de Alencar. Alu-gam-sc uma linda saia de frentede Ia ordem e mai3 um quarto,andar terreo, com ou som moveis,preços oportunos. (T LLVt 17

A1-

ALUGA-SE casa mobilada ccm 5
quartos, garage, Jardim, arvoroa. Tratar A rua Alice 62, das1. As 18 hor^s. (T 21138) 18

A LÜÇ3AM-SE doía grandes quar-tos Juntos ou separados a ca-sal de trato com mesa de prlmoi-n> ordem; A rua Pinheiro Ma-chado n. 84. (I1 18070) 18
ALUGA-SE uma boa sala com

direito a cozinha; A rua Cos-
me Velho n. 63, sobrado. Laran-
jfiras.  (T_ ifiOiOj^ia
Aluga-se ou pasza-so o con-trato da grande casa com al-I jun3 Inquilinos e movel3, trata-sa

i ã rua São Salvador n. 77. alu-
guel muito barato^ (T 223) 18
ALUGA-SE bom quarto ou sala

de frente, com ou sem mo-veis, e café; á rua São Salvadorn. 77, enibus á porta.
(T 224) 18

LUGA-SE a loja do prédio da
rua Mario Portela 6, esquinac.as ruas Alice e Laranjeiras. 0'ti-mo para café e bar decentes; tra-lar na rua das Laranjeiras 363,das 10 ãs 12 horas, dos cilas utels.
 _ (S 34987) 18

^ LUGAM-SE sala e quarto com" ou sem mobília, a pessoas detratamento, casa muito sossegada;a rua Pereira da Silva 110, telefo-ne 25—1598, Laranjeiras.
( T 12747) _13A LUOA<M~SE dois quartos e-l*- ótima sala, Juntos ou sepa-rados, para pessoas de trato, emcasa de um casal sem filhos; árua Tlbagi n. 19. Laranjelx*as, tel.25-4193. (T 18538) 18

A LTTGAM-SE tres quartos, salade Jantar e cozinha, juntos ouseparados, exlglndo-se rcfcrcnclat»,á rua Mario Portela n. 49, Laran-
Jelras.  (TC. B23) 18
ÁLUGA-SE a pessoas de finotrato um ótimo quarto dofrente com agua corrente e boaincsa; & rua das Laranjeiras 356— Telefone 25-3780. Preço modico

(T 13271) 18

A1

LUGAM-SE excelentes salas o
quartos, tendo agua corrente,

grande quintal e lugar saudável.Rua Pereira da Silva n. 248, La-ranjclraa. (T. 24.805) 18
Ã LUGA-SE o prédio da ruaMoura Brasil 37, Laranjeiras,em centro de terreno, com duassalas, grande varanda*, 6 quartos,copa c bom banheiro, etc. e mais3 quartos fóra; aluguel 1:500$000.Não so aluga para pensão.(T 18752) 18

LUOA-S® ótimo e espaçoso
quarto, com ag"ua corrente,da nascente local e frente, paragrande Jardim; á rua das Laran-

jeiras 334. (T 24827) 18
ALUGA-SE boa sala do frente,com ou sem moveis o maisum quarto, em casa de familia;A, rua S. Salvador 77. Laranjei-ras.  (T 24810) 13

A LUGA-SE uma sala do frente,A pessoas serias, rua MouraBrasil n. 53, Laranjeiras.
(T." 13140) 18

A POSENTÕS. Alu gani--a ótimos.tx do frente com pensão a caõalde tratamento. Rua das Laranjei-ras n. 328. (T 13287) 18

A LUGA-SE uma ótima sala defrente cm casa da familiaX.intlnta com p^ns:io c um quartoem comunicação; A rua C.arisseíndio do Bras»l n. 47.
O on:D) m

ALUGA-SE o prédio da A anl;laPastcur n. 393, com 3 quar-tos, duas ealas, garago e da naiscomodidades. Trata-sa A rua Teo-filo Ottonl n. 33, torreo. Tele.*o-ne 43—3i89. (T1C27Ü) 19
^LUGA-SE o predio (Ta

rua MarquC-s de Abran-
tes ül 232. Excelente mora-
dia nos altos; armazém am-
pio, ótima colocação, em
frente ü, Praia de Botafogo
— Trata-se á rua dos Oa-
rives n. 67. (X 1C155) xO

A LUGA-SE em sossegada o con-íortavcl casa de pequsna la-mllla alemA, sala mobilada a sa-nhor do comercio e um quartosam moveis, com cozinha a casaldistinto sem filhos; á rua MariaEugenia n. 61-A. Humaltá.
(T 6058) 19

A LUGA-SE um ou dois aposan-" tos com ótimo passadio; á ruaVoluntários da Patrla ti. 457.(T 18027) 19
A LUGA-SE um quarto grande, acasal sem filhos, em casasossegada, com toda a serventia,preço ÍIOSOOO; A rua Goneral Se-verlano 44, BotAfogo.

(S 9979) 19
A LUGA-SE um quarto a pes-soas que trabalhem fóra, semmoveis; A rua Paullna Fernandes11. 32. Botníoso. (T 182S1) 19
A LUGA-SE um bom aposentocom varanda, em confortávelcas: em centro de Jardim, e um^utro independente. TC!. 26-6197.

(T 13661) 10
A LUGA-SE para pessoa que tra-bslhe fóra, um bom quarto,de frente, por ÍOOSOOO; A rua Cia-risse índio do Brasil n. 49, trans-versai a Marquês de Abrantes.

(T 6004) _ 19
A LÚGA-SE em casa de famíliaestrangeira, esplendida sala eum quarto para casal ou solteiros;d rua Muniz Barreto 16, 3 minu-tos da Praia de Botafogo.

(T 6175) 10
A LUGA-SE um quarto cm casade familia a pessoa que tra-balhe fóra, tom telefone; A ruaPaulino Fernandes n. 62, Botafo-

go. (T 24627) 19
A LUGAM-SE ótimos quartoscom agua corrente, com ousem mobília, a moças, rapazes ecasais sem filhos, em casa de fa-milia de todo respeito. Praia deBotafogo n. 400. Tel. 26-0435.

(T 24649) 19
A LUGAM-SE dois quartos em

prédio novo com entrada ln-dependente. Rua Vitorio da Cos-ta n. 26, Largo dos Leões.
(T 6236) 19

T\ISTINTA família mineira, alu-
ga a casal, senhoras ou rapa-zes, pequeno quarto mobilado ounão. Rs. 4505000. Tel. 25-5203.

(T 18730) 18
T ARANJEIRAS — Aluga-se uma^ casa, tipo apartamento, comtres quartos e uma sala; ver etratar á rua das Laranjeiras 443-A,apartamento 2, das 9 horas emdiante. (T. 1E570) 18
T ARAiNJBlRAS — Para casal detratamento o um filho, precl-sa-se alugar sala e quarto, semmohilia, com pensão, cm casa quesejam os únicos Inquilinos; escre-ver para Guimarães, á rua daCandelarla n. 60. (T 12674) 18
^/"^GA^AM-SE dois confortáveis* quartos para familia do altotratamento ou para rapazes dís-tintos; ótimo passadio e bom lo-cai; grande parque para crianças.Hotel Parisiense, á rua das La-ranjeiras n. 21. (T. 18.677) 18

BOTAFOGO

A LUGA-SE, á. rua da Passagem
n. 198, esplondldo palacete,com quatro salas, seis quartos, ba-nhelro, garago e demais dependeu-cias; aluguel o taxas 1:2003000; te-lefone 26-5932. (T. 12075) 18

A LUGA-SE em casa cie familia,uma sala de frente, com bom
pasadlo e grande chacara; trocam-se referencias, A rua Marquês deOlinda n. 68, Botafogo.

(S. 34752) 19
A LUGAM-SE amplos e conforta-vels quartos, com ou sem mo-vcls, j^ara casal ou pequena fami-lia. Pensão de Ia ordem, de tra-tamento o exclusivamente fami-liar. Rua da Matriz n. 86.

(S. 8.838) 19
A LUGAM-SE uma sala o quarto,com cozinha o luz, tudo in-dependente, a casai, preço 1505000,à rua Mundo Novo n. 282. Bota-fogo. (T 18467) 19
A LUGAM-SE com pensão, bons

quartos Independentes, a ca-sais distintos, moços ou moças docomercio, com ou sem moveis; árua S. João Batista n. 67. Bo':a-fogo. (S 9919) 19
A LUGA-SE ótima sala de fren-te, independente, á travessaD. Marciana 28, tem telefone —

Únicos inquilinos. (T 24194) 19
ALUGA-SE o esplendido so-

braclo da rua Marquês deAbrantes n. 214, com três salas,
quatro quartos e demais depen-üenaias; trata-se à rua ClarlsseInclio cio Brasil n. 15. Botafogo.

(T 13020) 19

T>HAIA 1X5 tí,A.M_:;CO 10 -
Aluga-sa ótimo quarto paracasal e ou^ro para uma pesaaaCom pensão, ambian.a faml.l^r.perto da cidade, ponto da banho3.

 íT 13:13) 17
BRAIA do Flamengo n. 4Q2 —**• Nova dona oferaaa lindas sa-Ias e espaço-os qurrtos. com t:r-raço, vistas prra o mar c ótiraamesa. a famílias de tr-tum~n'.o.Tem garage. (T 13.1G3) 17
/QUARTO mobilado e in tapais-^ dente — Aluga-sc a uni rap*^do comercio ou uma moca. ru:trabalhe 'óra; A rua Süv :.-.i M:tlns n. IS. — F!ani;T.-o

(T 21710) 17

^4 LUGA-SE um ótimo aparta-£" manto de n. 3 do prédio Arua Otávio Correia 32, com tres
quartos, duas salas e quarto paraempregado; trata-se no BancoPortug**as do Brasil, tel. 23-2020.

 (S 9558) 19
j\ LUGA-SE A Travessa Martins-'~1 Ferreira n. 21, uma ótima casacum 3 quartos, duas salas, quar-t<« para empregada o garago; tra-ta-so no Banco Português do Bra-si», tel. 23-2020. _ (S 9530) 19
A LUGA-SE um quarto com Ja-À nela para frente da vila, emcasa de iamilia a pessoa que tra-"oalbo fóra; rua Arnaldo Quin-tela n. 70, casa 16. (5 9531) 18
A LUGA-SE um bom quarto,com cozinha. Independente,a cr sal, casa de familia; á ruaAssunção 174. Botafogo.

(T 675) 10
A uUGA-Sb uma ótima saia defrente, extra-grande, sem mo-oilla e sem pensão, em casa defamília inglesa. Palacc.o OsvaldoU.-U2, à p.-a!a da Bo^nfogo 412.

(T. 591) 1F
A L T/A-SE uma sala com entra-da lnd;p:n-Jento ou traspaa-1sa-se o contrato de 8 masas da jcasa. à rua S:rociba 1C0-A. casa: 1; ver e tratar a qu-lçucr hora. IBótcIOJO. (S 12776) 19 ;

! A LUGA-CE sala da frente em^ casa da todo o ressalto, umtom ru-r.3 da banho, não falta.~7ua.. tan ta'afana e muiro as-rcio.
pren l"0*0y>: á rt'i rarsni n. 4— Usauina da P.ala r*a

IT 1GI02)~1S

A LUGA-SE parte de um sobra-do de pequena íamllla sendoduas salas de frente podendo co-zinhar a gás, bom quarto de ba-nho não falta agua e não temcrianças; A rua Farant n. 4, tele-fone 26-6604. Preço modico.
(T 13294) 19

A LUGAM-SE sala e quarto Jun-tos em casa nova e conforta-vel, ou metade da casa, a casalsem filhos; á rtia da Passagemn. 42-A, porto do Pavilhão Mou-risco, com muita condução & por-ta. (T 24637) 19
ALUGA-SE um Delo apar-

tamento no Edificio Bo-
tafogo, ccm duas salas,
quatro quartos, dois banhei-
res, etc., à Praia de Bota-
fngo n. 58. Morro da Viuva

(C 60.309) 19
ALUGA-Sb uma saía mobila-da, de frente, Jardim, para ca-valhelro ou casal sem íilhos. Po-de lavar o cozinhar, casa de umcasal estrangeiro; aluguel 1603000,á rua Itapemlrim n. 148, fim darua da Passagem, T. N., Botafo-go. (T. 953) 19~Ã LUGA-SE um bom quarto a" solteiro em casa do familiade todo o respeito, A rua São Cie-mente n. 30. sobrado. Telelono26—1464. (T 13259) 19
A LUGA-SE por 7005000, a casado dois pavlmentos, em es-tllo moderno, da rua Vitorio daCosta n. 18, com duas salas, tresquartos, banheiro completo, quar-to, para empregada, garago o de-mais depondenclas, as chaves Arua Humaitã n. 148; trata-se como Dr. Osmar, A Avenida RioBranco n. 117, 2o andar, sala 220,das 14.30 &s 16 horas, telefono43—5738. (T 6242) 19

' P * r.T/ M-NTO confc rtavol par. .'J o ta-v.s, inata:.*.. o..s;-i5 par :. A rua RI .Ó do C.lto n. 3ò, tol. ljjj,¦;rjo._ (T C. ¦) 19
r - . /.MESTO n. )!•!'. ulo -

Alu a na por doze m ..as, umr. pari ar.. - ir.o de grando luxo, 11-ving-room, co-lnha e banheiro emcôr;s, o ideal para cafi.il, 590/000,no Palacio I3!alr, ã rua Sáo Cio-mente n. 109, tel. 26-0300.
(T 24 321) 10

A PAF-TAMENTO — Aluga-se,tor.-co, com sete peças e quln-tal, A rua Davi Camplsta n. 54,ttpartamen:o 2, Humal.a, 4304'.00üe taxas. Ver das 10 As 14 horas.
IS. 9103) 19

B-yx'.il'OGO — Na praia, emum confortável apartam snt»c: .pado por pessòa so, aiuga-ceótimo quarto a cavalheiro distin*to, sendo único inquilino; tslefo.nar para ínformaçoa^: 23-2947.
(T 18287) 19

BOTAFOGO — Aluga-sc em casade casal distinto, á rua SãoClemente 103, casa 4, tel. 26-2022,excelente quarto de frente comcu sem mobília e café pela ma-nhã, a moça que trabalhe íóra.
 cr 18064) 19

O O TA FO GO — Aluga-so umaampla sala arejada; à rua daPassagem n. 16á, cas 24; não éavenida. (T 6310) 19
Õ CT'Aí'OGO — Aluga-se amplo^ apartamento de frente, con-trato sais mesas ou um ano, alu-
guel 6505000; á rua EduardoGulnlo n. 6, ap. 24, 2o, (esquinade São Clemente). Tel. 26-3261.

^T 565) 19
DOTAPOGO — Aluga-se o predioda rua Assis Bueno 27-A, comcinco quartos e garage. Tratar árua 7 de Setembro 94, 3o andar,íone 22-5729. (T 18386) 19
eASA tipo bungalow do luxo —

Aluga-se, com duas salas, tres
quartos, cozinha, copa, banheirocompleto, despansa e quintal; árua São Clemente n. 107, pertinhoda praia de Botafogo. Tel. 26-6800.

(T 24618) 19
Tí^M casa de família de todo res-

peito, alugam-se a pessoasnas mesmas condições, salas e
quartos, com ou sem refeições.Rua Voluntários da Patrla. Tele-fone 26-4912. Trocam-se referen-cias. (T 18826) 19
QUARTO 

com ou sem moveis —
Aluga-se a senhora ou rapazcue trabalhe fóra, preço modico;ã Praia de Botafogo n. 216, tel.20-0222. (T 413) 18

QUARTO para casal, com pen-são, com ou sem mobilla. emcasa de íamllla; tratar a íua Fa-rani n. 12, sob. Botafogo.
(S 9797) 1H

QUARTO 
— Aluga-se em ediff-cio recem-construido, um ex-celente quarto, com luz, agua cor-rente c magnífica vista para omar; no Palacio Blair; á rua SãoClemente n. 109, tel. 28-6300.

(T 24519) 19
TTTMA vaga com ótima pensão,^ para rapaz, preço razoaval; árua Conde de Irajá" n. 25, Largodos Leões. (S 9982) 10
TTRCA — Aluga-sc ótima resl-dciicla, .. rua Otávio CorreiaT:. 80. Pôde ser vista das 9 ás 11e das 13 às 17 horas.

(T 882) 19
í TRCA — Aluga-se ótimo aparta-mento, á rua Manuel Nlo^-oyn. 47, chaves e informações porobséquio, no 1° andar.

(T 12713) 19
GAVEA

A LUGA-SE um bom apartamento-t*- com 2 quartos, 2 salas e de-mais dopendenclas, á rua das Aca-cias, 71, apartamento 3, as cha-ves no apartamento 6, tratar comDaV ' & cia. — Ouvidor 7113.
(T 21127) 20

ALUGA-SE uma sala de frenteampla e bem arojada a rapazsolteiro ou um casal sem íilhos,e que não cozinhe em casa; Arua Jardim Botânico n. 729, casa 1— Gavea. (S 9706) 20
ALUGA-SÈ esplendida casa,tendo cinco quartos, duas sa-Ias e mais pertences e quintal; Arua Pacheco da Rocha n. 53, Jo-cky Clube, Gavea.

(T 18376) 20

A LUGA-SE espaçosa sala de fren-te, com banheiro perto, casade família de tratamento; á ruaVoluntários dà Patria n. 70, tele-fone 26-0239. (T 24750) 19
ALUGAM-SE em casa de como-dos bons quartos para casaisou cavalheiros, casa com direçãodo proprio proprietário. Pedem-sereferencias; à rua General Seve-rlano n. 80. (T 18643) 19
ALUGA-SE um apartamento de

dois quartos, sala o mais de-
pendencias; A rua Yacth-Clube 42.
(Avenida Pasteur), com o zelador.

(T 24742) 19
A IAJOA-SE à rua Fernandes

Guimarães n. 90, Botafogo,
um quarto para pessoa que tra-
balhe fóra, lugar silencioso.

(T 13252) 19
Aluga-se um salão tendo

agua corrento © cozinha, com
todas as comodidades e dois quar-tos para rapazes que trabalhem
fóra; á rua Marquês de Abrantes
11. 191. tel. 26-5225. Botafogo.

(T 13196) 19
EuGA-SeTÕ ótimo predio paramoradia, á rua dos Palmeiras

n. 71. com duas salas, quatro
quartos, instalação sanltarla e de
gás o demais acomodações. Cha.esno local; tratar á rua Paulo Bre-
garo n. 13 (antiga rua do Mcr-cado) Sousa Matos & Cia.

(T 1111) 19
ALUGJ.-SE confortável aparta-

monto, para casal ou peque-na família de tratamento; a rua
Joaquim Caetano n. 6; as chaves
no apartamento 2. (T 6266) 19
\ LUUAM-SE umu ótima sala de

frento o um quarto. Juntos,com banheiro; á rua Barão dolíambi n. 47. Botafogo.
(T 18717) 19

ALUGAM-SE A rua Ipu n. 28.transversal A rua DomotnoRibeiro e multo proximo á ruaVoluntários da Patrla, ótimosapartamentos acabados de c^ns-emir. com tres quartos, salas, ba-nhôlros. etc. Chaves com o vigiano mesmos; tratar com Luís De-ronne & Irmão, á rua Chile 21,1 andar. Telefone 2-3352.* 18393) 19

APARTAMENTOS — Residencias•f*- Leonor — Alugam-so do ro-cento construção; á rua das Aca-cias n. 45, Gavea, aluguel 300$,350S c 4005, e taxas; ver a qual-quer hora; as chaves com o en-carregado ou no apart. 5.
 (T 18112) 20"OELA casa — Aluga-se na rua" Doze do Maio n. 141. Írentíao J. Clube, com quatro quartos,duas salas, banheiro completo, co-zlnlia, garage, toda centro deJardim, telefone 26—2299, as cha-vos estão no armazém Império,proxlmo. (T 1012) 20

LEME E COPACABANA
A LUGAM-SE quarto na írento-f"3- ao mar, bem mobilado comcomida fina, em casa estrangeira,a Avenida Atlântica n. 724. Te-lefone 27—3943. (3 9794) 21LUGAM-SE dois quartos Jun-tos ou separados, com pensão,em casa de íamllla; à rua Do-mingos Ferreira n. 30.

(S. a.616) 21

^ LUGAM-SE bons quartos o «u-Ias com ou «am movola, parocas-'» o solteiros, cm centro :1a
Jardim; preçoa motllees; a -uu
Cl"«uclra Campas, an.' a Fiar.* to1C3 — Copacabana. (S 9C0J) xl

A LUGÂM-SB duas ótimas salas,mobiladas, acm pensão, pos-to 2; tratar polo tcleíonc í7-:ji7.
(T. 503) 21

A LUGA-SE em casa alemã, mui-to sossego, quarto com ou sommoveis, a senhor distinto, Edifl-cio Occanla, apartamento 43, AAvonlda Atlantlca n. 216.
(T. 517) 21

^LUGAM-SE coníoríaveis
apartamentos; a rua Ali-

nistro Viveiros de Castro
n. 115, as chaves estão no
mesmo. Traía-se coin Ot-
toni Vieira; à rua Buenos
Aires n. 68, 4o andar.

(T 34934) 21

ALUGA-SE um quarto na Ave-nida Atlantlca n. 326, 7° an-dar, apart. 30. (T 12091) 21
ALUGA-SE um ótimo quarto,bem mobilado o com excelen-to pensão, a senhor distinto; tra-tar na Avenida Atlantlca n. 240,apartamento n. 61.

(S 5645) 21
AJUGA-SE uma casa com dois¦rx quartos e uma sala, com cozi-Ilha, fogilo a gás e mais depen-denclas e grande área, etc.; á ruaSiqueira Campos n. 233, Copaca-bana. (T103) 21
A LUGA-SE confortável e mõdcr-na casa, i rua NascimentoSilva n. 550. Trata-se pelo tele-fone 27-2491. (S. 9.422) 21

A LUGA-6E linda resldencla, 2" salas, tres quartos, garage.Jardim, quintal c domais depen-dcnolas, á rua Gustavo Sampaion. 82, casa II, no Leme. Não faltaagua.  (T 2061) 2!
A LUGA-SE em apartamento, um

quarto ricamente mobilado;entrada independente, tvl. 27-0566, posto 2. (T 18681) 21
\ LUGA-SE por 1:300S, o predioda rua 5 de Julho, 130, com7 quartos, 4 salas, 3 varandas, etc.Tratar com Barrocas. Tel.: 23-1900, Ramal 65. (T 18602) 21
A LUGAiM-SE sala o quarto bemmobilados, em casa de faml-lia estrangeira; bastante agua; Arua de Copacabana n. 12.

(T 18007) 21
A LUGA-SE em casa de senhora,só, quarto sem moveis, lnde-pendente, a cavalheiro distinto.Rua Domingos Ferreira 12.

(T 1S113) 21
A LUGA-SE um pequeno quarto,com moveis, a rapaz solteiro,A rua Figueiredo Magalhães n. 93,Trocam-se referencias. (T 998) 21
A LUGAM-SE sala e quarto, comou sem moveis, com café pelamanhã, a rua Barata Ribeiro 630.

(T. 13155) 21
A LUG<AM~SE ótima sala e quar-tos, casa moderna com todoo conforto, preço piodico; á ruaCopacabana n. 1.178.

(T 983) 21
A LUGA-SE um quarto sem mo-vels, a casal sem filhos, ruaFigueiredo Magalhães n. 93. Tro-cam-se referencias. (T 998) 21
A LUGA-SE o apartamento 203do Edifício George, A, rua Du-vlvior n. 12, Copacabana, ccm tresbons quartos, sala, quarto do em-

pregados e mais dependenciasPreço 570$000; vor no local.
(T. 6023) 21

A LUGA-SE para casal quarto emcasa de familia de tratamen-to A rua Francisco Otavlano n. 59Copacabana. Tel. 27-3160.
(T 6164) 21

A LUGA-SE palaceto A rua Bara-ta Ribeiro n. 723. Trata-se
pelo telefone 22-6085.

(T 6173) 21
ALUGA-SE quarto em casa do

pequena familia, A travessa S.Margarida n. 41, Copacabana.
(T. 16509) 21

ALUGA-SE um quarto com ousem moveis a casal sem íl-lhos. Rua F.guclrcdo Magalhãesn. 93. Trocam-se referencias.
(T 13297) 21

ALUGA-SE em predio novo Arua Hilário do Gouveia n. 8ò,Copacabana, um magnífico apor-tamento com banheiro de côr; tra-tar A Avenida Passos n. 111, pre-ço 6503000. (T 23638) 21
\ LUGA-SE cm casa de íamllla,

ótima sala mobilada, com
pensão, a casal de tratamento; drua Miguel Lemos n. 90, tel. 27-4270. Copacaibana. (T 6149) 21

ALUGA-SE pequeno apartamen-to, independente, todo oconforto, aluguel 3855000; vere tratar na rua de Copacabana n.1074. (T 18543) 21
A LUGAM-SE urna sala de íren-to, entrada independente, oum quarto, com ou sem mobília,com pensão, para casal ou moços.Rua Inhanga n. 36, Copacabana.

(T. 13.198) 21
A LUGA-SE Io andar, com dois" quartos grandes, duas salas,banheiro completo e mais con-forto, por 3503000 e taxas; & ruaSiqueira Campos n. 248, Copaca-bana. (T. 13.345) 21

ALUGA-SE um quarto de frenteem casa de casal só, a casal,senhora ou senhor do absolutorespeito; A rua Dias da Rocha 27,ap. 1.1. (T 6213) 21
ALUGA-SE uma sala de frenteem uma casa de familia; Arua Bolívar n. 160. (T 24709) 21
ALUGA-SE cm casa de casal,ótima sala de frente com boa
varanda o Junto ao banheiro, acasal ou cavalheiro do comercio,únicos inquilinos. Proximo ao Jar-dlm do Lido. Tel. 27-4043.

(T 6246) 21
ALUGA-SE magnífico aparta-

mento, A rua Gustavo Sam-
paio a. 124-A, sobrado. Tem en-trada independente. Quatro quar-tos, duas salas e demais depen-
denclas. Preço 650$000 mensais.As chaves estão, por obséquio, non. 124-A, terreo. Trata-se pelotelefone 27-6375. (T. 18.075) 21

A LUGAM-SE excelentes quartoscom agua corrento do I6OSOOOa 2303000. no Petit Manoir, nu-mero 13 da rua nova, Junto aon. 197 da rua Barata Ribeiro, per-to do Hotel Copacabana Palace.
(S 9384) 21

A LUGA.M-SE aposentos mobila-1 dos com pensão, e entrega-soa domicilio; A rua Francisco Ota-vtano n. 47. Tel. 27-C930.
(S 8930) 21

A LUGA-SE. cm casa de todo con-for^a, ótima sala de frente,com cu sem moveis; a »;rala ciaBotafogo 45P 1T 0232) 19
A LUGA-SE por 1C0S0CÒ umasala de fr*nte bem mobiladacom roupas de cama a casal ourapazes; A rua Voluntários da P«-tria n. ie8 (T 18GI6) 19
A PARTAMENTO 35Ò3ÕOO — Alu-

ga-se a dois minutos da ruaSão Clemente, acabado de conu-trulr. com dois quartos, duas sa-Ias, varanda, terraço, banheirocompleto. cc2lnha e " tanque; tra- (fa-se á rua 5? e de Setembro 207. ,*° an--a-. sala da :rcn'e. das :3'ás 18 lio:as. (T. 471) Itf

ALUGAM-SE a 500^000, novos*** apartamentos com Jardim nafrente, com entrada Independentepara cada apartamento c lugarrara guardar auto; á rua Prancls.c, Otuvlano n. 51, trata-se no lo-cal. (T 12714) 21
ALUGA-SE uma linda salacom pensão, bem mobilada,a casal distinto ou cavalheiros,cm casa de pequena familia: árua Nove do Fevereiro n. 39;Ulelone 27 — 73S3. Copacabana.

 (T 12012) 21
A LUGA-SE ótimo apartamentoA rua Domingos Ferreira 6,tia-.ar á rua Slque'~a Campos 20.Cana.-a^ana. (S 8333) 21

'A LUGAM-SE quartos em aparta-mentos, a senhores ou casais
que trabalhem íóra, em Copacaba-rna; informações pelo tol. 27-9545.

(T 6312) 21
A LUGA-SE o predio numero 108da rua Domingos Ferreira; in-formações no local, das 14 &s 16horas. (T^eOSO) 21
ALUGA-SE uma sala, com aguacorrente, sem mobília, a ca-sal, em casa de íamllla de trata-mento, A rua Anita Garibaldl n. 2,telefono 27-8766. (T. 6102) 21

A LUGA-SB ft casa do dois pavl-** mentos da rua Barata Ribel-
ro n. 501, com duas salas, hall,
quatro quartos, copa, cozinha, oa-nhelro, bom quintal e garage; tra-ta-se na mesma, das 9 As 11 ho-ras. (T._18719) _21
ALUOA-SE em casa do pequenafamília, uma pequena sala dofrente, independente, a casai OU'a meços do comercio; A travessaMiranda n. 23, Copacabana.

 <T._13139) 21
Apartamento
casal, no melhor local do Leme,
perto do Lido| Rua Mlnl6tro VI-velxoa de Castro n. 46.

(T 18076) 21
áaschaves por favor, no apartamenton. 1. (T. 357) 21

A PARTAMENTO — Aluga-se,rua Santa Clara n. 243,

A LUGA-SE um ótimo predio com7 quarto?, 2 salas, garage etodas ns demais dependencias, Arua Ccpacabana 759, tratar ccmDarid t Cia. — Ouvidor 713.
_____ (T 24126) 21
A LUGA-:z apartamento amplo.com tró3 salas, quatro quar-tas, dl-pensa. banhrlio e cozinha,á rua Anquleta 19. I ~n-?.

(T 18Ò92) 21

A PARTAMENTO — Posto 4 —
Aluga-se. A rua Copacabanan. 897, com quarto e banheiro.

(S 9392) 21

A PARTAMENTO no Lido, comdois qutti-oa, saia, banh-iro,cozinha, tc.»aeos o tanque, «0.5 3,unlco vago, Eulflclo o.icn, a ruuMUil-Uo Vivclrca do Ca:..o 104.
(T. 1314o) 21

APARTAMENTO — Alugo mo-biíado, prazo a combinarSala. quarto, cozinha, banheiroLido. tua Copacabana 152; clia-ves na -«ortaiia. Tols. 27-3379 o27-1078. _(T_0001 )_21
A P AR TA MENTOS con.ortavels,no Edifício Alcantara. A ruaJoaquim Nabuco n. 14, poato 6,melo inteiramente familiar, tele-fone^27-546°.  (T 18652) 21

/COPACABANA" —"Pc > 2. Alu-^-/ gam-se ótimas salas de frentepara modbta ou alfaiate; A ruaCopacabana 468. Vôr A qualquerlaoro_. (S 9782) 21
/COPACABANA — Posto 3 — Em^ distinta casa; aluga-se quartobem mobilado, com agua cor-rente, grande terraço o fina re-feição; A rua Barata Ribeiro 283.

(T 12859) 21
COPACABANA — Posto 4 —

Alugam-se ótima sala de fren-ts e quarto com pensão esmera-da a casal ou senhor distinto. Nãofalta agua; A rua Copacabana 750.
(S 9542) 21

/COPACABANA — Posto 2 —^ Alugam-se grande sala defrente e um quarto bem mobiladoa casal ou sonhoros com pensão,ou Jantar, proxlmo A praia; A ruaSalvador Correia n. 38, tel. 27-5555. Leme. (T 520) 21

OOSTO 3 — Alu;?a-Ko, em 0:1:1a» tio fami*.a som crianças, umiioin quarto mobilado o sem pen-são; ã rua Toncieros 2il, ap. 12.
(S 93üh 21

pOvfü 'i Aluga-so um ospu-^ çcjo quarto mobilado, de fren-. te cum sauilavel c farta pensão,I por 630^000, para casal de trata-monto; lnfonnaç - a Avenidalautici 11. 270. Tel. 27-3913.(T 6042) 21
pOSTO 2 — Aluga-so em apar-*¦ tamento, sala de fronte, bemmobilada, a senhor de responsa-bllidade. Telefone 27-0081.

 (T 18769) 21

pOPACABANA. posto 2^ ca-so uma sala lnde Alu-
ga-so uma sala independen-te, em casa de íamllla do maxi-mo silencio, no centro de Jardim,está pintada, na Praça Cardial Ar-coverde n. 19, telefone 27-9703,ao lado da Escola Publica da ruaBarata Ribeiro. (T. 18562) 21

GOPACABANA 
— Aluga-se salado frente, com comunicaçõesou uma somente, com ou semmoveis, pintada de novo; A rua deCopa,cá':ana n. 918.

(T 18520) 21
GOPACABANA 

-— Posto 0 —
Alugam-se linda sala de fren-to o dois bons quartos com pen-são, a casais ou rapazes do comer-cio; preços razoavols; A rua To-neleros 210, casa 10, não é ave-nida. Tel. 27-9104. (T 6294) 21

/COPACABANA — Posto" 2 —~Alu-^ gam-so ótimos quartos o sa-Ias; á rua Goulart n-. 19. Tele-íone 27-71C0. (T 18665) 21
COPACABANA — Aluga-se por1:300$000 mensais e contra-to de um ano, o bem situado pre-dio da rua Nove de Fevereiro 19.tratar no n. 21, das 8 ás 16 ho-ras, não so dão informações pe-lo telefone. (T 18397) 21
(COPACABANA — Aluga-se o

grande predio da rua Copa-cabana n. 1.292, proprio paragrande íamllla, pensão ou colégio.Chaves na padaria, informações
pelo telefone 43-6437, das 7 ás 10o das 12 ás 15 horas. (T 988) 21
pOPACABÃNÁ~ Posto~6-Alu-^ gam-se uma sala e um quar-to, mobilados, comi ou sem pen-são, casa estrangeira, fala-se in-glês e francôs; A rua Joaquim Na-buco n. 91, telefone 27-9073.

 (T. 18506) 21
GOPACABANA — Aluga-se por7008000 e mais as taxas mo-derno apartamento com frente
para a Avenida Bainha Ellsabeton. 220, ou na sala n. 210 doEdifício Carioca. Largo da Cario-ca n. 5, 2o andar. Tel. 22-8991.

(T 18812) 21
/COPACABANA, posto 6 — Alu-^ ga-se pequeno quarto mobila-do, a cavalheiro, em casa de ía-mllla alemã. Rua Bulhões Car-valho 98, quarta transversal daAvenida Rainha EUx.ibetj.

(T. 13.218) 21

QUAK.ii.OS desde 12õ;.i000
sem moveis, salas 165$,

com janelas para o mar,
250Ç000; á rua Gustavo
Sampaio n. 66, telefone 27-
3640 —Leme.

(X 12697) 21"DUA Almiruniu Gonçalves,~"l0.
Junto A Avenida Aílantlca 914Alugam-se esplendidos aposen-tos mobilados, com vista para omar c ótima comida.
(T. 13137) 21

J£UA Bolívar 35 — Edifí-
cio Boiivar — Proximo a

Avenida Atlantica — Alu-
ga-se o apartamento 92, 110
8C andar aeste Edificio, óti-
mo para pequena família
de tratamento. Aluguel 400$

Tratar: "Bastos de Oll-
veira S. A."; á rua do Ou-
vidorn. 59. (T 6274) 21
SALA de frente, mobilada, com

pensão ou não. para senhoraou dois casais sem filhos, que tra-balhom íóra; A rua Pomp^o Lou-reiro 128, posto 5, Copacabana.
(S 9988) 21

SALA do frente, mobilada, comexcelento pensão, aluga-se,em casa de família; A rua Copa-cabana 739 — Posto 4.
(T 1875D) 21

IPANEMA E LEBLON
A LUGAM-SE por 300$000 cada* * um, dois belos apartamentosnovos, com todo o conforto mo-derno; A rua r>ias Ferreira 103,(S 9118) 21 A
A l.UGA-SE a rua Visconde dePiraJA n. 435-A, casa 2, umbom quarto, sem cozinha. 100SÜ00.

(S. 31.722) 21 A
ALUGA-SE por seis mèses, acasa mobilada da rua GarciaD "Ávila n. 135. esquina da ruaBarão da Torre, em Ipanema, com
quatro quartos, duas salas, copa,cozinha e garage, as chaves estãocom o Sr. Júlio Pinto Afonso; Arua Barão da Torre n. 510, ca-fé; tratar na rua da Alfandcgan. 202, com o Sr. Álvaro, aluguelG003030. (T 125) 21-A
ALUGA-cE ótimo apartamento

por 27CS000, com um quarto,cozinha e banheiro completo; AAvenida Henrique Dumont 153,apartamento 9; tratar com o Sr.Santos; 4 rua do Ouvidor n. 59,3a andar. (T 102) 21-A

/COPACABANA — Posto 4 —-^ Aluga-se magnífico predio deum pavimento, com garago; & ruaCassio Barcelo a. 23 (antiga Ba-ráo de Ipanema). Pódo ser vistahoje o amanha. Informações pelotel. 27-3136. (T 18798) 21
GASA 

— Copaca/bana — Aluga-se mobilada, 3 quartos, 2 sa-Ias, etc., garage o telefone, urgen-to. Miguel Lemos n. 8, Posto 5.
(T 6170) 21

EDIFÍCIO EVERêT— Pos-
to 2 — Avenida Atlantl-

ca n. 320 (proximo ao O.
K.). Confortáveis aparta-
mentos acabados de cons-
truir, com dois quartos, sa-
Ia, banheiro, cozinha e óti-
mas varandas com linda
vista para o mar, desde 400$
— Administradora Nacio-
nal; á. rua do Ouvidor 76.

(T 12425) 21

ALUGA-SE um apartamento, Arua Visconde de PiraJA 332(apartamento 2), com dois quar-tos e uma sala, cozinha e banhei-ro o area. Ver a qualquer hora eas chaves por favor no mesmo"Casa Pira Já". Tratar á rua Siquel-ra Campos n. 109. Informaçõespelo telefone 27-2246. Ipanema.
(S 9697) 21-A

TCpDIFlCIO EVERS — POSTO 2 —JLj Avenida Atlantica 320, proxl-mo ao O. K. — Canfortavelsapartamentos acabados de constulrcom 2 quartos, eala, banheiro,cozinha, o ótimas varandas comlinda vista para o mar desdo 400$— Administradora Nacional. Ou-vldor n. 7B. (T 13274) 21
PM confortável apartamento —

Aluga-se a pessoa distinta,em casa de íamllla, ótimo passa-dio, unlco Inquilino, cm pontomagnífico, uma espaçosa sala ln-cluslve varanda, ao lado do O. K.Copacabana, tel. 27-3466.
(T 18638) 21

T^M apartamento de pequena la-¦" milia írancêsa — Alugam-seótima sala de frente, vista para omar o quarto com ou sem moveisa pessoa do respeito; à rua Du-vlvler n. 12, ap. 204, Io andar.
(S 9962) 21

EM apartamento, íamllla dis-tinta alugam-se dois quartos.Juntos, entrada Independente, acasal ou senhora por 275$. Tro-cam-se referencias; A rua SA For-relra 219, apart. Ô —- Copacabana.
(T 18739) 21

EDIFÍCIO EVEKS —-~PÕs^
to 2 — Avenida Atlantl-

ca 320 (near "O. K.). Ccm-
fortablc .ipartments newly
built with 2 bedrooms, li-
vlng-rocm, bath and Kit-
chen. Splendid terrace with
sea vlew rent from Ils-400S
— Administradora Nacional
á rua dc Ouvidor n. 76.

(T 12426) 21
LIDO — Apartamento de luxo,500$ — 2 quartos, 1 sala, co-
pa, cozinha, banheiro e varandas.Rua Ministro Viveiros do Castron. 123, Edificio Wlttrock.

(T 24714) 21
T IDO — Aluga-se bom quaito,bem mobilado e excelent-e co-rlnha estrangeira, para pessoa dis-tinta ou casal sem íilhos; A ruaCopacabana n. 115, antigo n. 75.Fone 27-6671. (S. 34.717) 21

AVENIDA Atlantlca n. 260 —
Aluga-se em casa de íamlllaespanhola, linda sala mobilada, '

com terraço, írento ao mar e comUna comida.  (T 24303) 21
A PARTAMENTO — AlUga-se Ârua Cinco de Julho n. 45;tratar com o porteiro.ÍT 177) 21
APARTAMENTO — A* Avenida***• Atlantlca n. 106 ou Gustavoda Sampaio n. 71. sala. quar-to, banheiro, boa comida, sala equarto com comunicação, só comcafé Dela manhA.

(T 18519) 31

WJOÇO alemão procura compa-nhelro para alugarem um
quarto modesto, em Copacabana.Telefone 27-0050. desde 17 horas.

(3 9201 )_21
O'TI MA sala. em casa de faml-lia do tratamento, aluga-scc«?m pensão; A rua Constante Ra-n»os n. 93, posto 4. Copacabana

(5 10569) _21"ORECISA-SE alugar casa com
quatro quartos, duas ealas edemais dependencias nos Postos 1a 4 — Copacabana. Rfsoosta ur-gente para a portaria d^ste Jcr-nal para S 10783. IS 10733J 21

ALUGAM-SE os prédios ns. 152e 154 da rua Campos do Car-valho. Leblon. com duas salas,tros quartos o mais depondenclas,aluguel 450$000 o taxas; tratar arua ltaplrú n. 70. contrato dex.m ano. (s 34971) 21 A
A LUGA-SE a moderna e con-fortavel casa da rua Barão daTorre n. 431, Ipanema, para fami-lia de tratamento. Tem garage;trata-se pelo telefone 29-1701, oucom o Sr. Alfredo, A rua da Qui-tanda n. 30. Aceita-se proposta

(T^ 619) 21-A
_^LÜGA- SE — Confortável

apartamento á Avenida
Ataulfo de Paiva n. 115, as
chaves estão 110 mesmo;
trata-se com Ottoni Vieira;
á rua Buenos Aires n. 68,
4' andar. (S 34G35) 21-A

A LUGA-SE A rua D. Pedrltõ 23Íuma ótima casa, com 3 quar-tos, duas salas, quarto para em-pregado e garage. Trata-se noEanco Português do Brasil, tel. 23-2020.  (S 9559) 21 A
A LUGAM-SE ótimos quartos,arojados, com ou sem pensão,cm casa de familia de tratamen-to; A rua Visconde de PiraJA nu-mero 414-A, Ipanema; telefono :27 — 4787. (S 18176) 21-A
A LUGAM-SE amplos e conforta-vels apartamentos modernos, Arua Visconde de Piraji n. 623. Ipa-nema. Tratar A rua Buenos Al-res n. 85, 2o andar.

(S. 34.928) 21 A
ALUGA-SE ótimo apartamento.A rua Prudente de Morais 303,Ipanema. Tratar A rua Buenos Al-ros n. 85, 2a andar.

(S. 34.030) 21 A
A LUGA-SE loja. em magnífico

ponto, A rua Visconde de PI-raJA n. 623, Ipanema. Tratar árua Buenos Aires n. 85, 2o andar.
(S. 34.929) 21 A

A LUGAM-SE apartamentos. A ruaIpanema ns. .28 e 32, Copa-cabana. Tratar A rua Buenos Ai-res n. 85, 2o andar.
(S. 34.927) 21 A

ALUGAM-SE no Leblon A ruaDom Podrlto 19, modernosapartamentos com garage, a partirde 3505000. Trata-se A rua dosOurives n. 30. Casa A's QuatroNações, Fone 23-4512.
(T 12886) 21 A

A LUGA-SE a moça só ou a cu-"• sal sem filhos .,ue traoalh^fóra, um ótimo quarto, zi n calépela manhã e banhos quenta; vere tratar A Avenida Henrique Du-mont n. 204, apart. 7, Ipanama.
(T 18362) 21-A

ALUGA-SE uma boa casa nova,com todo o conforto moder-no; á rua Garcia D'Avlla n. 14.Ipanema. (T 6017, 21-A
ALUGA-SE A rua Farme dcAmoedo n. 111, em Ipanema,um apartamento independente, defrente, com ótimas acomodações.Tratar pelo telefone 42-2190. como Sr. Pascoal. (T 6194) 21 A

A LUGA-FE a c-.ii da rua Paul* Redrara CJ, í.r.i ipan . . et--tft aberta, das 12 ás Ui m.Tratar com Paulo ou Sanu.rua, tia Qultauda 73. Io muhi!T 110U 4. ^ALUGA-SE casa co.n dois quar^tos, duaí» salas, oanheire,quintal, ctc., A rua Visconde dePiraJA n. 211, cana 4. Trata-^c Arua Gonçalves Dias n. 13; clv. csno local. ,r 6050) L.-A
a LUGA-SE a rua iü do isovoai-bro n. 40, predio com quat-oquartos, garage, etc. Chaves non. 38. Praça General Osorlo, Ipa-noma. \T 1104) 2. A
A LUGA-SE uma casa ou umapartamento mobilado; a rua

Barão da Torre n. 619. Ipanema(T_24733) 21 A
ALUGA-SE casa cm Ipanema, A

rua Montcnegro n. 71, comsala, tr^s quartos, etc., perto domar, ônibus c bondes. — Preço4303000. (T 18857) 21-A
ALUGA-SE a rua Joana Ange-

llca n. 220, um ótimo aparta-mento acabado de construir, coratres quartos, sala, amplas varan-dos, banheiro de co'.\ ctc Chaveanc apartamento 6. Tratar comI.uis Deronne & Irmão, á rua Chi-\'i n. 21, 1» andar. Tel. 42-3552.(T 13697) 21-A
^LUGA-ísE o magnífico

prediu da rua Montcnc-
gro n. G8, com acomoda-
ções paia família de tra-
tamento. — Está aberto
— Tratar: "Bastos de Oli-
veira 5. A."; á rua do Ou-
vidor n. 50. <J «273^ 21-A
Apartamento em Ipanema —

Proprio para noivos, primeiro».Inquilinos — Alugam-se o ultimo,"recentemente construído, em pre-dio de 60 apartamentos, com umasala, dois quartos, cozinha e ba-nhelro completo, quarto, W. C. ebanheiro de emoregados, tanque eárea. A. rua Nascimento Silva 276,ônibus A porta, chaves 110 local.Tratar- telefone 2"-7388.
(S 8343) 21-A

A PARTA MENTOS - Leblon —^~k Aluga-sc um ótimo em ediíi-cio acabado de construir, com doíaquartos grandes,. uma sala, tan-que. cozinha, banheiro completoe área. aluguel 3503000; á ruaAristldes Splnola n. 81, esquinana Avenida Ataulfo dc Paiva, é dafiento de rua. (S 11670) 21-A
A PARAMENTOS, Ecl. Dourado— Alugam-so com linda vistapara rua o Lagóa (2 elevadores),uma sala, 2 quartos, coz., copa,

quarto e W. C. para cmp., comlinda área, 4353 incl. tax.; outrouma sala, um quarto, banh. coz.,área, 350$ incl. tax.. A rua Vis-condo de Pirajá 11. 571.
 (S 34791) 21-A

7PANÉMA — Apartamento —¦ Aluga-se á rua Barão da Torr-n. 567. Confortável, em predio det»cls apartamentos. Tratar no ap. ô.(S 34913) 21 A
TPANEMA — Aluga-se a casa II¦*- da rua Visconde de Piraján. 172. com quatro quartos e maigdependencias, aluguel 5505000; vere tratar com Alberto, das 12 as17 horas. (T. 400) 21-A
TPANEMA — Aluga-se o predio árua Prudente de Morais 390-1,com quatro quartos, tres salas,ctc, e garage, as chaves estão nachacara defronte. Informações, tel.43-3407  IT 24050J J21 A
TPANEMA — Aluga-sc ótima casa1 tipo apartamento com doisouartos, duas salas, dependenciase garage, A rua Almirante SaddocKde Sá n. 101-A. Trata-so pelo tel.27-4433. (T 414) 21 A
TPANEMA — Aluga-se lindo pre-dio, mobilado ou sem moveis,ò. rua Redentor n. 295.

(T 24763) 21-A
JPANEMA — Apartamen-

tos — Ed.fieio Ipê — Pra-
ça Nossa Senhora da Fas
— Alugam-se novos e lu-
xuosos, desde 250$000. Ver
e tratar na portaria do edi-
ficio, á rua Joana Angélica
n. 158. (S 22260) 21-A
TPANE.MA — Aluga-se ótima salade frente vasia, para casal semfilhos ou solteiros, lugar muitosossegado e dois minutos da praia,A rua Visconde de PiraJA 509-A,casa IV. (T 13120) 21 A
LEBibON — Alugam-se aparta-

mentos A rua Campos de Car-valho n. 75. Tratar com o Sr. Fer-reira, tel. 22-5511. (T 18819) 21 A
Q'MMA RESIDENCIA —

Aluga-se, á rua Monte-
negro 11. 271, com ampios
dormi torios, luxuosa insta-
lação de uanlio e garage,
para família dc tratamen-
to. — ' Bastos de Oliveira
S. A."; á. rua do Ouv;dor
n. 59. (T 6272) 21-A

QUARTO 
de irente, independen-te, bem mobilado, ao lado dobanheiro, em casa de pequena fa-mllla — Aluga-se A rua 16 do No-vembro n. 42. Praça General Oso-rio. Ipanema. (T 6135) 21-A

RUA REDENTOR N. ÍOI, casa 4— Aluga-se, com dois pavl-mentos. sala, três quartos, cozinhae demais dependencias, as chavesna casa 2; tratar Bastos de Oll-veira S. A., A rua do Ouvidor 59.
(T 6269) 21-A

SANTA TERESA

ALU 
"TA-SE uma sala de frente»A rua Miguel Rezende 181,u.Jco inquilino, perto do bondoPaula Matos. Santa Torc-sa.

l'r -.
A LUGA-SE A rua Almirante Ale-xandrlno. Junto ao Hotel Vis-ta Alegre, ótima garage, caoendociols autos. Chaves por favor, non. 314: (T 12705; ü3

ALUGA-SE casa com 2 quartos,uma sala, cozinha; aluguel2303; a praça D. Antonia 3, . uíiPau.a Matos, perto da rua - eiCaneca; trata-so, tel. 22-9-—
(T 13010 2J

A LUGA-SE esplendida sa.- ou
que.: to, em -asa de iam.

ALUGAM-SE bons apartamentosccm 2 salas e um quarto, comtodo conlorto; A rua Barão daIVDrre n. 583. Tratar com o Sr.João na mesma rua n. 573.
(T 3314) 21-A

^4 LUGAM-SE dois ótimos quartOBJuntos ou separados, compensão, a casal ou moços; A ruaNascimento Silva 34. Ipanema.
(T 6128) 21-A

A LUGA-SE cm Ipanema, proxi-mo da praça, mobilada, com3 quartos, duas salas, quarto dccriados, etc. Tratar com Álvaro,tel. 23-3333. (T 24003) 21 A
ALUGA-SE metade de um apar-tamento em Ipanema. Tele-íone 27-6039, chamar apartamen-to 8. (T. 13.166) 21 A
ALUGA-SE um bom quar .o

para casal no Jardim, com ex-celentcs refeições, em casa de ía-milia dc tratamento: A AvenidaVieira £outo n. 176. Ipanema.

com pensão efe primeira ordem, acasal ou cavalheiro distinta, tomcu sem moveis; A rua Mr.ua. ^35,Santa Teresa. (S 99*... 23
Alugam-se dois magniàcoa

prédios, A rua Costa Bastoans. 152. o 162, as chavcs A ruaProgresso n. 1, armazém; aluguel5305 o 6503; bondes Paula Matos;Informações, Sr. Viana, 48-2953.
(T 9387) 22

A LUGA-SÊ á ladeira Santa re-rosa 113, casa 4, cai casa dafcrriilla de respoi„o, ura qu .ofrente, independente, a casa. oaa dois rapazes com ou som pe;:"Oo.
A LUGA-SE ou traspassa-sc o pre-dio da rua Almirante Alcr.an-drlno a. 144; trata-so á rua Ma.uA,n 120. Santa Teresa. (T 11141 22
ALUGA-SE esplendido"" t. .omobilado dc frente, bau.nlroao lado, (casa particular», lj^almagnífico, a senhor de tratamen-to. informações. 22-4217. pela ma*nhã; à rua Almirante Alexandrino.6anta Teresa ;T 6050)

A * LADEIRA MEIRELES n. 32*,aluga-se apartamento ou
quarto, oem mobilados, comótima pensão, linda vista, perto doLargo do Guimarães. (S 11805t 23

it ísòüj j 21 a IContinúa em pg. posterior)
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A LÍBIA
I santa por bem de todos c de

cada um dos povos do nosso
continente.

Não 6 mais dos pontos de
Vis vil militar, político ou ln-
ternacional que a imprensa
euron"'- considera presonta-mente o antigo re!""1 do Né
Kus, hoje im;-: 'd da Abissí-
nia anexado á Xtalia.

Julgando definitivamente
co".cuma:'-a os fatos ali ocor
ridos, naqueles domínios, es-
tuda agora o país sob aspe-
ctos mais gerais e permanen-tes, como o geográfico, hls
tico, economlco.

A viagem que lá fez o se
íihor Mussolini atualizou es
ses ístudos.

Na Rcvuc dc Geojjraphie,
sob o titulo "A Libia", apa-
receu o do Sr. G. Grendicr,
especialmente interessante.

A Libia, disse ela, na Hn-
guagem dos italianos, desl-
gna o conjunto dc suas pos-sessc;s na África do Norte,
Isto ê, duas regiões múito
diferentes uma c!a outra e
aeparadas pelo golfo da gran-de Siria, assim como por 050
quilometros de deserto: a
Tripolitana e a Cirenaica.

Em tempos muito antigos,
a Libia era tida como uma
soria ardente, onde nenhum
aer vivo podia levar vida
normal.

Todavia, viagens e expedi-
ções trouxeram logo a provade que essas terras torridas
não eram inaccessiveis.

Herodoto conta a historia
de cinco Jovsns Nasamanes
(nome da trlbu nômade que
Tivla nessa parte da África,
próxima ã costa mediterra-
nea) que, se havendo aven-
turado no deserto, "dirigin-
do-se para o Zefiro, após lon-
gos dias de marcha, tinham
atingido, na patria dos ne-
gros, uma cidade situada á
margem dc um grande rio
i.Tomboctú"' Niger?), o que

è assás verosimil, ante a des-
crição que deixaram de imen-
sos cursos dagua correndo
de oeste para éste, povoado
de crocodilos."

_ Esses jovens Nasamanes
tsã.o, — póde-se acreditar, —
os primeiros viajantes queatravessaram o Saara, pelomenos os primeiros de quea historia nos fala.

interiormente, os generaisromanos penetraram bemavante no interior; Cyclamus
e Gavama conservam vesti-
gios de suas construções.

Mas, se desde uma cente-
sias de anos aumentaram
consideravelmente os conhe-
eimentos do Saara e nãolhe restam segredos geogra-ficos a desvendar, a Libia
continúa a ser uma das por-çõ2s mais aridas do mundo,
a única do Mediterrâneo,
onde, como no Egito, seu vi-
7,'-'.-.o, o Saara se estende,ás vezes, até ã riba mari-
iimaj

Com o titulo A colonização
Italiana na Libia, — proble-ír.as c métodos, — o Dr. Jean
Dcsprois, professor do Liceu
de Tunis, — compôs instru-
tivo trabalho sobre o assunto,
árduo, de certo, quando a
Tripolitana do Norte apenas
se pacificou ha uns dez anos,
e, lia menos ainda, não era
possível circular sem perigo310 Djebel da Cirenaica.

Procura o livro demonstrar
r(ue a conquista do ultimo
pais da África mediterra-
r.ea, susceptível de corres-
dar ás ambições da nova Ita-
lia se deveu a motivos espe-
cialmente políticos.Ciência exata da Libia toda
niostra que a sua colonização
tiap: ra cirandes dificuldades,
porque, falhando o floresci-
Cimento do comercio trans-
saariano e parecendo pro-blematicas as riquesas mine-
rais, só se pôde contar ccm
a agricultura.

A valorização rapida e o
povoamento da tal coloniadesafiam a vitalidade e oimpulso realizador do regimsÍítscista.

E' um exemplo que paten-tMa a importancia do fator
politteo na geografia colo-nial, exemplo que a recenteinauguração, pólo Duce, daVia litoral de 2.230 quilome-tros entre Tripoli e Alexan-dria, veiu realçar de modo
brilhante.

Não se pôde deixar de sen-tir admiração ante a obraassim realizada pelo governoitaliano, superando dificul-
dad:s ingentes, graças áenergia e p rseverantes es-íorços dos seus trabalha-
dores.

Justo ' lembrar que tam-
bem nas colonias francesas

construíram vias de co-
niunicação notáveis, como a
da Indochina, Tuní-ia e Al-
geria.

Uma delas, atravessando IMa::-::::, reunindo Tunis aos
perros do Atlântico, visa con-
tinuar a nova estrada ita-
liana, permitindo ügação de
automovel, sem solução de
continuidade, de Alexandria
a Rabat.

A Libia util, a de que a
It:"'.a espera colher resulta-
dos compensadores, contando
r.ela instalar uma fração do

u excesso de habitantes,
limita-se, por agora, á Tri-
puütana e Cirenaica septen-
trionais, de clima suportável,
a despeito das secas, fortes
ca'orcs\ durante o eslio.

A Cirenaica parece mais
favorável, apesar de seus ri-
gorosos verões e ventos mi-
rinhos impregnados de sal
taíensos á vegetação.

Multo düermtes por suas
condições físicas naturais, os
dois pafcss não se opoem
menos por suas populações
e respectivos gsneros de vida.

Fenicla a Tripolitana e
grega a Cirenaica, a primeira
permanece simples séde de
entrepostos, enquanto a se-
gunda foi o unlco anexo
africano do mundo holenleo.

Posteriormente, a conquis-
ta arabe do VII século, a isla-
misação da Libia c sobretudo
as terríveis invasões de ara-
bes saqueadores, no século
XI, transformaram profun-
damente a vida do ambas.

Conforme judiciosamento
assinala o Sr. Dàsprois, a im-
portanto conssquencia das
conquistas arabes e da isla-
misação da África do Norte
e da Espanha consistiu, não
só em estabelecer um cie-
mento de unidade entre a
Tripolitana e a Cirenaica,
como principalmente em
aprc::ima-las, colocando-as
na grande estrada mais po-
lltica, religiosa e militar do
que comercial, unindo a Eu-
ropa ao Oriente mulssumano,
estrada convertida em via
automobilística, ora solene-
mente inaugurada pela Italia.
. Quando em 1911, os ita-
lianos desembarcaram «em
Tripoli e cm Benghasi, en-
contraram na T-\politana
cerca de 500.000 indígenas
camponeses atrazados, mas
com algumas tradições agri-
colas, susceptíveis de me-
lhoria.

Na Cirenaica, havia pertode 105.000 almas de bedui-
nos selvagens e rudes, sem
a menor noção cultural.

A Italia conquistou a Libia
duas vezes: uma de 1911 a15, outra após a grande guer-ra, a partir de 1921.

Em ambas as csasiões, eno período anarquico, ulte-rior, evidentemente muiío
sofreu a po-ulação.E' a um pais despovoado,
arruinado por essas lutas e
pela recente, que a Italia
quer dar animação e prospe-ridade.

A ocupação da Libia impôs
ao vencedor temerosos pro-blemas economlcos e demo-
gráficos.

Está êle empregando parasolve-los estupendo esforço
oficial e particular.

Na zona de média altitude,
mais de 300 familias de co-
lonos Já se entregam á cul-
tura de cereais e á atividade
pastoril, instaladas em nu-
cleos de habitações dissemi-
nados de uma parte e de
outra de Litoranea.

Oxalá triunfe o ousado em-
preendlmento!
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As acumulações
/*s acumulações desde oi tem-

pos do governo discricionário
não saíram da ordem do dia.
Estão sempre servindo de objeto
a comentários. Se um funcio-
nnrio aparece freqüentando al-
tas rodas, fazendo rolar pelo
asfalto carro de luxo, exibindo
ternas londrinos, as más línguas
começam a atribuir o estadão
ás acumulações. Certamente, Fu-
lano está percebendo por varias
folhas, como já aconteceu com
um funcionário mie recebia por
muitas folhas, num único Ml-
nisterio. O Tribunal de Contas
descobriu o privilegio e recusou
averbar as folhas de pjfo.tnérito,
vinilo o publico a conhecer o
mistério.

Esoe caso era típico de aeumu-
lação remunerada. Um só in-
dividuo, possuidor de vários
padrinhos, violava a lei fisica,
que diz que um corpo não pôdeao mesmo tempo ocupar mais
da um lugar no espaço, ocupan
do carges e percebendo as re
numerações respectivas.

Suponhamos que alguém seja,
por exemplo, oficial de gabinete
da Presidencia da Republica, e
ao mesmo tempo fiscal de qual-
quer coisa na Prefeitura, chefe
de secção noutro qualquer Mi-
nisterio. Se esse funcionário
percebesse os ordenados corres-
pondentes a esses lugares, esta-
riamos em faee da figura da
acumulação, contraria á Lei
Magna. Mas se recebe apenas
por uma das funções, a situa-
ção se modifica, escapando á
sanção legal.

Já tivemos um caso destes, o
do professor Rocha Vaz, no go-
verno Bernardes. Houve uma
época cm que estava ocupando
vários lugares, desempenhando
com elevado critério as suas
funções, mas não recebia os
ordenados correspondentes. As
hipóteses, que atualmente pro-
vocam comentários e despertam
justa revolta da opinião publica,
estarão nas mesmas condições
do professor Rocha Vaz?

A missao de Van Zealand

DO EXTERIOR

A guerra santa
Em entrevista que acaba de

ser publicada, o Sr. Hoover,
chefe dos "G.-Men", a modelar
organização polaoiai norte-ame-
ricana, manifesta as suas espe-
ranças de um mais eficaz com-
bate ao crime cm toda a Ame-
rica.

Essa convicção do abalizado
técnico resulta principalmenteda auspiciosa circunstancia de
haver o Bureau de Investigações
de Washington firmado acordos
com a policia de dezescis paisesamericanos afim de ser intonsl-
ficada solidariamente a guerraao crime.

Entre esses países que ajusta-
ram entendimentos com a po-licia norte-americana para uma
sistematiza repressão general;-zada aos criminosos, figura o
Brasil, onde cs piores elemen-1
tos da criminalidade interna-
nal vão fazendo incursões cada
vez mais freqüentes. j

O acordo das policias amerl-1
canas é concertado no melhor jmomento, porque ainda esta
muito a tempo de impedir esse
surto de criminaiidade.

A obra do defesa comum da
sociedade será facilitada por um

O cinema e os seus"fans"
O cinema é, talvez, a mais

poderosa das artes, no sentido
de ser aquela que mais apro-
xima os atores do seu publico.

Morreu, ha poucas dias, a
atriz Jean Harlow, e a dor que
a sua morte produziu foi imensa
e universal. Em todo mundo,
toda gente que uma vez con-
templou, na tela, a figura es-
quisita e deliciosa daquela que
teve cabelos de platina, chorou
o seu fim tão estúpido e tão
brusco. E chorou-o como se
Jean Harlow fosse uma pessoa
amiga, um parente...

A' semelhança da dor que
provocou a morte dessa mulher
de vinte e seis anos, tem sido
também profunda a dor que,
através do mundo, na alma de
todos os fans, tem despertado o
morte de outros Ídolos cinema-
tograficos. Foi idêntica a amar-
gitra que deixou a morte de
Valentino, a de Barbara la Mar,
a de Lon Chaney, a de tantas
outras figuras fulgurantes da
tela.

Eis ai o que ê um verdadeiro
sinal dos noasos tempos. No
século passado, quando não exis-
tia o cinema, aqueles que tra-
balhavam no teatro, interpre-
tando os dramas e as comédias
dos grandes autores, passavam
qur.si obscuramente da vida para
a morte.

A Malibran, por exemplo,
constituiu um verdadeiro mila-
gre humano — se as lia. Bela
e encantadora, falando todas as
línguas cultas, possuindo uma
garganta em que liavia todos
as registros — ela deslumbrou
o mundo artistieo do seu tempo
com a sua personalidade in-
comparavel. Morreu aos vinte
e seis anos, como agora Jean
Harlow. E, quinze dias depois,
em Paris, ninguém se lembrava
mais dela. E' esse, pelo menos,
o depoimento melancolico das
Estancüis, de Musset.

Se tão rapida tinha sido a
memória das seus amigos de
Paris, c fácil imaginar que, nas
outras cidades do mundo, nin-
guem dela se lembraria! Se
fosse hoje que a Malibran mor-
resse, e se morresse sendo uma
artista de cinema, como se tor-
naria profundo o luto do mundo
todo...

trabalho de cocparação das po-,licics, esclarecendo-se e ajudan-
do-.se com solicitude e não ape-
nas com movimentos automatl-
cos de coriezia.

As fichas de sete milhões de
criminosos, pestas agora a ser-
viço da víg.laneia exercida em
comum, devem ajudar eficiente- jmente os representamos da lei je da autoridade na sua luta in- jcessante contra o crime. i

E se as pol-cias de todas as:
nações americanas demonstra-
rem o mesmo zelo abnegado quecaracteriza os "G.-Men" e de
que c prova eloqüente e defini-
tiva o seu combate sem tréguas
ao banditismo dos gar.gsicrs,
podemos nutrir a esperança de
q"e os povos deste continente
poderão encarar ccm rcUtiva
tranqüilidade o fu.uvo quan:oa uma progressiva diminui;ão
de criminalidade, tanto porefeito de um melhoramento da
educação e cultura dis massas,
como por força do aparelha-
mento de guerra ao crime.

O a'ôr.*o arrera firmr.do equi-
vale ao tratado de unia guena

A Rússia vermelha
Um marecha*. e sete generais

do Exercito Russo, acusados de
conspiração contra Stalin, foram
julgados secretamente e, em 24
horas apenas, o Conselho os con-
denou á degradação e ao fuzila-
mento.

E' mais uma pagina rubra de
s-ngue, na toria do antigo
Império slavo, que, a partir do
carnificina em que pereceu a
família romanoff, preclpitou-se
na anarquia.

Desde então, sucedem-se os
partidos, em luta permanente,
ch: ,s por homens sinistros,
que parecem moldados ao feitio
dos imperadores sanguínarlos dos
tempos neronianos.

O povo russo, que sofrerá o
duro r:;ime dos autocratas, em
que sibilavam as vergastadas do
knout, ou se formavam os trls-
tes comboios dos degredados pa-
ra os gelos da òiberia, terá hoje
saudades dos magnatas da Corte jde Pctersburgo. muito mais hu- jmanitarios que os tiranas do cre- :
do comunista.

Acenaram as reformadores so-
vicllcos com as delicias da Libcr-

O Presidente dos Estados Uni-
dos Sr. Roosevelt, prepara-se
para receber a visita do Sr. Von
Zealand, Presidente do Conse-
lho de Ministros da Bélgica, que
viaja á bordo do transatlantlco"Berengaria", com destino a
Nova York.

O chefe do governo belga foi
convidado pelo Presidente da
União Americana para uma en-
trevLsta em Washington, durante
a qual seriam discutidos impor-
tantes problemas de interesse
mundial. O convite foi aceito e
o Sr. Van Zealand deve chegar
depois de amanhã àquela capital
onde ficará trôs dias.

A viagem do Sr. Van Zealand
é de excepcional importancia,
pois liga-se á missão que ao no-
tavel, economista e jurisconsul-
to foi confiada pela França e a
Inglaterra, tendente a procurar
uma base de acôrdo internado-
nal a respeito dos principais pro-
blemas comerciais e financeiros
que atualmente dificultam as re-
lações economicas entre as na-
ções.

As grandes potências chega-
ram á conclusão de que o desar-
mamento eccnomico é a base
preliminar de qualquer convênio
de desarmamento bélico. Acre-
dita-se agora geralmente, que a3
principais causas de dissídio
entre as potências são a com-
petição mercantil; as barreiras
aduaneiras; o controle dos cam-
bios, e a escassez de matérias
primas que sentem algumas na-
ções industriais, ás quais levan-
tando obstáculos á livre expan-
são dos negocios, criam graves
antagonismos políticos agrava-
dos ainda pela desigualdade na
distribuição universal dos prln-
cípais elementos de riqueza,
como generos de consumò, algo-
dao, lã, borracha, couros, me-
tais, carvão, oleo mineral e ou-
tros artigos indispensáveis ro
desenvolvimento fabril dos po-
VOS.

A crise economica mundial
acentuou a política protecionls-
ta de algumas nações e introdu-
ziu o principio em outras que
sempre sustentaram a teoria
oposta. Todcs os meios de lm-
pedir a Importação de generos
mercantis foram adotados em to-
dos os grandes países industriais,
afim de empregar a maior par-te possivel de braços dentro de
caria pais, causando esse fato
considerável redução do inter-
cambio mercantil; a baixa d03
generos de consumo e das ma-
tcrlas primas; a diminuição do

poder aquisitivo das classes
operárias, e o conseqüente de
cllnio das vendas; o aumento dos
stocks, c a desvalorização aos
meios circulantes.

Diversos fatores contribuíram
para modificar a situação em
algumas nações, muitos dele»
ai lindais e ás expensas da pr»
pria economia, como limitação
das colheitas e destruição do
parte dos stocks; concessão <ie
subvenções aos produtos, e o em-
preendlmento de obras publicasdesnecessárias que causa o de-
ftcit orçamentário e a elevação
das contribuições, assim como
também a redução das horas ae
trabalho nas fabricas que enca-
rece o preço dos generos e de-
termina a diminuição das ven-
das. Outra das causas de atl-
vldade mercantil, é a concorren-
<;la armamentista, em virtude cm
qual, as potências absorvem
Imensas quantidades de matérias
primas e empregam centenas de
milhares de homens.

A verdadeira prosperidade de-
correria da intensificação das
explorações em larga escala das
riquezas naturais dos terrltorlos
de Ultramar, do intercâmbio de
mercadorias em bruto e de ar-
tlgos manufaturados, do empre-
endimento de grandes obras de
engenharia nas regiões que deias
carecem, da elevação do nivel de
vida de alguns povos que exigiria
maior consumo de artigos fabrl-
cados, tudo Isso, livre de quais-
quer restrições, e sob a base lo-
glea e sá das necessidades de ca-
da pais e de seus meios aquisitl-
vos.

O3 governos da França e da
Inglaterra, encarregaram o Sr.
Van Zealand de proceder a um
Inquérito internacional sobre a
possibilidade de serem estuda-
dos novamente esses problemas
em uma Conferencia Mundial, e
de formular o programa de um
trabalho dessa natureza. O Sr.
Van Zealand goza de grande
reputação como economista, e o
seu prestigio aumentou conside-
ravelmente após sua recente vi-
toria eleitoral, circunstancias
que facilitam o desempenho de
sua ardua tarefa. Êle vai entre-
vlstar-se com o Sr. Roosevelt,
outro estadista empenhado em
restabelecer a normalidade eco-
nomica de seu pais e do mundo
sob condições sólidas e duradou-
ras. Desse encontro depende o
parecer definitivo do Sr. Van
Zealand sobre a conveniência e
oportunidade da convocação, da
projetada Conferencia.

dade e da Igualdade aos míseros
párias do antigo Império.

Mas as ditaduras, que se suce-
dem, mais apertam o esgastulo
ao ceio dos seus concidadãos,
tingindo as neves das stcf/cs com
o sangue de milhares de martl-
res.

Poderá o mundo civillsado
continuar -''"diferente a tantos
morticínios?

E poderá admitir que as dou-
trinas nefandas do extremismo
venham envenena'- outros povos
e outras raças!

O excr.iplo da Espanha ai está,
horrorizando humanidade. E
não é crivei que o veneno boi-
chevista contamine nações cul-
tas, onde as organizações polltl-
co-soclals asseguram a liberdade,
estimulam o trabalho e permi-
tom uma situação de paz e soll-
darledade cristã.

Conlieçamo-nos bem
Um telegrama de ontem no-

ticia que o Departamento. do
Interior dos Estados Unidos da
America, pela sua secção de
Educação, resolveu difundir para
o publico yankee a historia das
nações da America Latina, pro-
movendo assim um melhor co-
nhccimento do passado de povos
que viveram sempre muito iso-
lados da grande Republica do
norte, mas que ultimamente têm
caminhado Juntos para a soiu-
ção dos problemas comuns ao
continente.

A medida é boa, sem duvida.
E o radio é o instrumento que
melhor se presta a essa divul-
gação dos fastos da historia dos
povos americanos.

Nos Estados Unidos serão do
certo muito apreciadas essas li-
ções de historia destinadas a
desvendar-lhes o passado de na-
ções que constituem, hamoge-
neamente, o maior conjunto de
republicas democráticas do mrni-
do contemporâneo.

Mas a noticia oferece mar-
gem a uma sugestão opertuna:
a de fazerem o mesmo as ou-
tras nações do continente, umas
em relação ás outras; e espe-
cialmente em relação á historia
dos Estados Ur.iios.

De resto, essas Informações
não deveriam limitar-se ao pas-sado, mas abranger também osfatos da atualidade, naquilo quetivessem de verdadeiramente
instrutivo quanto á vida eco-nomica e financeira e ás atlví-dades culturais do continente.As agencias de publicidade tc-legrafiea fornecem, dia a dia,o noticiário sensacional; masnão podem, sinão excepcional-
mente, ocuper-se de outros asun-tos, que são, no entanto, de
granie interesse 11a vida dos
povos.

Só uma organização interna-
cional que não tivesse aspectos
e finalidades comerciais, como
por exemplo a União Fan-Ame-
ricana, poderia realizar a:ravS3
do radio, cm uma vasta rêde de
intercomunícações, um Intenso
programa de conhecimento da
vida americana como elemento
subi-diirio da política dc boa

vizinhança tão ardentemente
preconizada pelo Presidente Roo-
sevelt e que vai sendo praticadacom tanta confiança pelas na-
ções americanas.

Quanto á difusão da historia
dos Estados Unidos, ela poderia
ser aqui feita pelo nosso MI-
nisterio da Educação, desde já
e por meio de rnpidas exposl-
ções metódicas do extraordina-
rio desenvolvimento de um povo
que é, sem favor, um modelo
incomparavel da civilização mo-
dorna.

Os brasileiros muito lucrariam
em ter noções mais exatas da
vida norte-americana, Já que
da própria vida nacional isto é
terrivelmente difícil.

Circulação monetaria
do Brasil

A moeda-papel do Brasil, em
circulação, atingiu, em 31 do
més p. findo, a réis 
4.252.227:6QOS5CO.

Em 30 de Abril fo' acusada a
soma de 4.120.752:703$000. Do
confronto dessas parcelas resul-
ta que tivemos cm Maio uma
emissão de 131.474.987Ç5M. Es-
sa quantia foi aplicada nas cpe-
rações seguintes; Caixa de Mo-
bilização Bancaria — 101.140
contos; Carteira de Redescontos
do Banco do Brasil — 30.000
contos, e trõco da extinta Cai-
xa de Estabilização — 334.990
mil réis.

A Caixa de Mobilização Ban-
caria, que foi criada polo de-
creto n. 21.499, de 9 de Junho
de 1932, realiza suas transações
através do Banco do Brasil, de
conformidade com o contrato
que celebrou para tal fim. As
operações desse novo instituto de
credito comportam os descontes
de emprestímos a longo prazo
que foram realizados por ban-
cos nacionais ou estrangeiros até
á vespera da data daquele de-
creto. Todas as operações dc re-
descontos levam a garantia dos
bancos respectivos. A Caixa
tem sua existencia prefixada por
lei: dez anos. Esse aparelho
bancário veiu flexibilizar um
pouco o credito em nossa praça.

O suprimento de 30.000 con-
tos á Carteira de Redescontos
destinou-se a transações com
tltulas emitides pelo D. N. C.

Ainda resta em circulação, em
notas da Caixa de Estabilização,
19.377:0803000.

Essa política ínflacionista é
desalentadora. Todcs os ho-
mens de responsabilidade do
Brasil e que não ignoram a in-
fiuencia ruinosa do emissionls-
mo inflacicnista não ocultam
um prognostico sombrio paia a
economia nacional, senão tiver-
mos a Inspiração salvadora dum
reiroccsso nesse abtipo do papel-
moeda. O sintoma da ascensão
alarmante do cirsto da vida re-
flete claramente a constrlção
do poder aquisitivo do mil réis.
cm virtude da Inundação da í

A NOTA

CIRURGIA ESTENÜ
A preocupação da be-

lesa tem trazhlo as mu-
lheres deste século na
mesvia ansla e nos mes-
mos esforços do que, paraos homens, a conquista
da fortuna.

A vaidade feminina
chegou a um ponto c a
um excesso, que, ora atin-
ae as raias da piedade,ora as do ridículo.

Os arsenais dc prepa-rados, as alfanàegas de
pomadas, de batons, de
rougss, e de tinturas -já
não bastam. Entroxi, tam-
bem, na luta — na luta
contra a feiúra e contra a
idade — a famosa e no-
vissima cirurgia estetica...

Acha-se, agora, uma
cantora de radio, que,
aliás, pela sua profissão e
pela sua mocidade não
parecia precisar desses
recursos extremos, ás vol-
tas com o medico que,
pretendendo melhorar a
obra da natureza, trans-
formou-lhe a boca e o na-
riz numa segunda edição
piorada...

A Justiça, na sua aus-
teridade, vai ter que se

pronunciar sobre esse caso
grave — a deformação de
uma fisionomia femini-
na...

E, nascido de um mo-
tivo futil, esse processo,
que promete até cenas de
pugilato fora da sala de
audiências, pôde custar,
ao medico, cento e cin-
coenta contos de indeni-
zacão, como já custou, á
nossa cantora de radio
um novo e desagradarei
nariz...

Está provado, portanto,
que a criurgia estetica é
mais util aos gangsters
— salvando-os da cadeira
eletrlca pela transforma-
ção dos traços familiares
á policia — do que ás mo-
ças insatisfeitas com os
seus proprios espelhos...

E' melhor, mais sábio,
mais prudente e mais to-
lerante, elas não se re-
voltarem contra a falta
dc generosidade do des-
tino.

A feiúra tem também
as suas vantagens...

E, depois, ha sempre a
esperança de uma nova
encarnacão...
BENJAMIM COSTALLAT
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giro monetário do Brasil pela
moeda fiduciaria e de curso
forçado. As classes que vencem
salários fixos começam a expe-
rlmentar Inquietações, e não
será surpresa para nós outros,
amigos do saneamento do meio
circulante, que essas cla-sses. em
breve, venham a inspirar cuida-
dos ao Governo, quando não
mais tiverem recursos para o
desdobramento das acrobacias
cem os orçamentos privados.

Os malefícios das múltiplas
emissões já oferecem, a olhos
nús, uma sindrome completa dos
padecimentos que lã vão com-
premetendo cada vez mais o
organismo nacional.

QE o adjetivo "original" já não13 e^Uvc^e tão banallzauo, e
não 10i.se oado a muita geme a
que 61 e não compete, sena esse
o qualificativo mais adequado á
personalidade artística de Atílio
.iVLilano.E' que a sua originalidade é
inata, e deia vem o seu odio vis-
ceral ao "mesmismo".

Ela marca, com um cunho bem
pessoal, não somente a sua Arte,
mas também a sua "maneira ae
ser", as suas opiniões, os seus
modos, e reiieLO-se na sua vida.

Se iosse da geração auri-es-
plendtnce de O.avo Bilac e de
Coelho Neto, de Paula Ney e de
Aluisio Azevedo, de Luis Murat
e de Guimarães Passos, êle te-
ria sido daquela boêmia doura-
da dos fins da Monarquia e dos
começos da Republica, e dc cujo
riso alacre ainda escutamo. o
éco, que se está a diluir, no
tempo.E íoi somente o tempo diverso
que lhe deu íciiio artístico dife-
rente do deles.Assim, iazendo-se homem de
letras quando os cânones litera-
rios já não eram os daquela épo-
ca, Atilio Milano, procurandofurtar-se o mais possivel á lei
que se contém no iiihil ncvuni
suti solepi, busca, ansiosamente,
fazer, como artista, coisas que o
sol tenha alumiado na menor
porção possivel.Sem desprezar sisteinaticamen-
te, pro- jsuadamente, as velhas
e boas regras da Poética, êle, de
quando em quando, num ímpeto
muito seu. salta por cima do al-
guma delas, . e ela, por acaso, lhe
põe peias ao pciisamento, ou lhe
embaça o lustro duma imagem.

Vem disso tudo o fato da nuaoriginalidade ser honesta, e não
postiça.Atesta-o, dc modo eloqüente,
o seu livro: Pccòias escolhidas,
saldo ha dias dos prelas.Abra-o o leitor, o ficará logo
sabendo, por declaração contida
logo no começo, que o volume é,— não como dts praxes — uma"edição correta e aumentada"
mas ie eis uma das flagrantes
originalidades do poeta), a "2»
edição, corrigida e diminuida",
do livre Poesia, editado em 1U24.

E logo adiante êle. desmentin-
do o conceito contido em sova-
dissima frase, feita, elucida: "A
emenda é melhor que o soneto".

Eis um trnço nitido e caracte-
ristico da "sinceridade artística"
de Atilio ?.li!ano.Fazendo escolha entre versos
seus. ê!e exerceu a auto-crltica
com a mesma severa honestidade
com que joriraria trigo alheio.E o trigo que ficou na penei-ra é do melhor: louro o 'o—nco,
òápido c nutriente. — D. B.

Ha alguns decenfos ainda ospovos europeus ne consideravamfie uma raça superior n em nonv;dessa superioridade, pretenderamsujeitar os países dos outros con-tinentes ao marido dos do VelhoMundo. Mas o surto form.clave'do Japão, entre outros fátos de-mollú definitivamente a t,eo. :a
da superioridade das raças. MM»dúzia de ilhas vulcânicas do Ex.tremo Oriente, facilmente dom'-nadas pji- uma esquadra amev!-cana de cinco navios e uma trl-
pulação de SOO homens, ha poucomais de meio século, essa 11101»dúzia de ilhas vulcânicas setransformaram na maior poten-cia do mundo. S.ío elas c atualImpério Niponieo. Demais os
proprios alemães que, ingênuamente, afirmam a sua superlorí-dade racial, o atribuem a quedescendem de um povo asíatlco,da índia, os árias. E Max Mullera maior autoridade 110 assunto,
declara que a palavra aria não
quer dizer uma raça mas umconjunto de línguas.

O ponto de vista mais segurano assunto é o que, partindo domonismo ou da hipótese única
possível da origem do mundoconsistente 11a unidade cósmicados seres e das coisas, constata
que, pela evolução, se formou ohomem, logicamente provinao deum casal de simios primitivos.Porque ou se aceite a cosmogonia
biblíca, isto é, a proveniencia cia
Humanidade de um casal pii-miLivo, que fosse Adão e Eva, ou
se aceite o materialismo ou
monismo scientifico, em qualquerdas hipóteses, se conclue quetodos os homens têm uma igual
proveniencia ou origem primitiva.A grande publicação cientifi-
ca "A Enciclopédia Britanica"
no capitulo intitulado "Ethnolo-
tjy and EtUnoyraylnj" consagra
esse ponto de vista. Diz ela:"Uma pureza rigorosa de raça
é fáto desconhecido"; "Todas

as raças não são senão divisões
de uma mesma família"; "To-
das as raças humanas psrtencema uma especie e a uma família"O homem, portanto, pode ser
considerado especificamente uno
e assim ele deve ter tido tuna
terra originaria que lhe foi i
berço de onde o povoamento da
terra se efetuou por migração
A evidencia tende a provar queo mundo foi povoado por uma
generalisada forma humana pri-mitiva. Tcdas as tiivisões da
humanidade teriam tido assim os
seus antepassados "pleistoce-
neos" e se teriam diíerenciad >
em raças diversas pela influencia
climatica e outras do ambiente"."A suporficie da terra tem soíri-
do grandes mudanças desde o
aparecimento do homem, e con-
tinentes, ha muito submergidos,
existiram outrora, os quais ia-
ziam uma completa e ininlerru
pta comunicação enSre todos".

Portanto, se todas as raças são
iguais ou têm a mesma origem,
o de que se trata apenas no

.Brasil é de dar uma completa
educação fisica e mental a todo-,
os brasileiros. Porque se los-
somos no Brasil dirigidos porestadistas japoneses, ha muito,
lia meio secuio, já estaria com-
pletamente resolvido o problemada capacidade de toda a nossa
raça, pelo necessário treinamen-
to fisico e mental. Da mesma
forma se fossemos dirigidos no
Erasil por estadistas angio-saxo-
nios também o nosso problemabrasileiro, que é um problemaexclusivamente educatho, já es-
taria cabal e integralmente re-
solvido. Igualmente, se fossemos
dirigidos por estadistas escandi-
navos ou germânicos, o nosso
problema estaria resolvido.

Mas somos dirigidos por cs-
tadistas dc mentalidade latina, e
eis porque, tendo como ternos um
territorio do tamanho da Euro-
pa inteira e possuindo como pos-suimos uma população superior
á de qualquer pais latino até
hoje em toda a historia nacio-
nal marcamos passo. Notemos
que em zona temperada, portan-to, de clima europeu, possuímos
quatro grandes Estados, os do
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, S. Paulo e Paraná.

Portanto, o que obstou até
hoje que resolvcssemos o pro-biema brasileiro, isto 6, o probie-ma da educação e da saúde do
nosso povo, foi exclusivamente a
mentalidade latina, a mentali-
dade dos nossos antepassados, a
mentalidade que herdamos dos
nossos avós, lusos, iberos.

O problema educativo brasilei-
ro é um problema de organiza-
ção e não de métodos. E' ridi-
culo que estejamos a discutir
métodos de ensino, ao passo queo que temos de discutir é o meio
de criar desde logo cerca de
ICO.000 escolas para os cinco
seis ou sete milhões de menores
que não têm onde se matriculem.
E temos também cerca de dez.
milhões do adultos analfabetos
ainda em idade de aproveitar h
sua iniciação na cultura ele-
mentar.

Dizemos que o problema bra-
silciro não é de métodos mas
de organização, porque qualquer
professor elementar que saiba ler
e que tenha meia dúzia de livros
ou que tenha feito uni curso
qualquer de pedagogia, qualquer
professor elementar, simplesmen-
te lendo um ou dois livros dessa
ciência pedagógica, está apto
para conhecer exhaustivamente
todas as pedagogias que já houve
ou que ha no mundo.

E' assombroso que tenhamos
perdido tanto tempo em discutir
métodos de ensino, que esteja-
mos perdendo tanto tempo em
discutir métodos de ensino, por-
que então caberia afirmar aqui
que os melhores métodos não
são tão pouco esses modernissi-
mos que por ai se apregoam, c
daqui a pouco vão ser substitui-
dos por outros mais modernissi-
mos ainda, pois neste mando
tudo é um perpetuo devenir e sn
transformar, mas cs melhores
métodos seriam então os que,ha vinte e cinco soculos, se puzerain em pratica na antiga
llellade onde se originou o voca-
bulo "pedagogia" c onde cinco
séculos antes de Cristo já existia
a tnals bela raça do mundo, ln-
telcctual e fisicamente, e foram
os atenienses. Porque a podago-
gia deve ser a arte de formar
os mais belos homens, fisica c
mentalmente, e esses foram os
gregos da antigüidade.

Ò livro inglês Schools ot lícUas
de Kermcth J. Freoman osroVt
o assunto, expondo a beleza e

a profundeza da pedagogia hc-lenlca que formou aquelas cr"a-tunis admiráveis que hoje ndmi-ramos nas estatuas tnlm"-avpi:í«l'-:o constituem a maior ri-c".t-::a do mundo nos museus uuEuropa.
Atenas produziu centenas d«Crcndes pensadores e filosofes,e toda a civilização moderna nãoé senão um produto remote dopensamento grego, pois que aRenascença, que originou aIdade Moderna, foi produzidapelo ressurgir de todas as obrasc!o pensamento clássico da anti-ga Helade.Os gregos esculpiam o corpode todos os seus cidadãos naescola e lhes formavam a inte-llgencia com um carinho meti-euloso. A educação moderna de-formou o homem, despresou ofísico e fez consistir o seu ob-,jetivo em armazenar o cerebro.atamancadamente, esquecendo deesculpir a personalidade integrale harmônica de nossa natureza.Numa síntese perfeita do qtiofoi a conrepção ateniense, pploique diz respeito A educação in-tegral c harmônica do homem.'disse José Henrique Rodó nolivro Arlcl:*A beleza incomparavel ou

Atenas, o imperecedouro do mo-
delo legado por suas mãos de
deusa á admiração c encanlo d?*
humanidade, nascem de quç!aquela cidade de prodígios fun-
dou sua concepção da vida na
harmonia de todas as faeulda-
des humanas, na livre e acordada
expansão de todas as enorg'aa
capazes de contribuírem á glo-ria e ao poder dos homens.
Atenas soube engrandecer ao
mesmo tempo o sentido do ideal
e o do real, a razão e o instinto,
as forças do espirito e as docorpo. Cinzelou as quatro «fáceis
da alma. Cada ateniense livre
descreve em redor de Kl, paraconter sua ação, um circulo
perfeito, em que nenhum desor-
denado impulso quebrará a gra-ciosa proporção da linha F,"atleta e escultura viva no gina-sio, cidadão no Pnix, polemistae pensador nos porticus. Exer-cita sua vontade cm toda sortede ação viril e seu pensamentoem toda preocupação fecunda.Por isso Macaulay afirma queum dia da vida publica da Aticaé mais brilhante programa dsensino que os que hoje calcula-mos para nossos modernos cen-tros de instrução. E daquele llvr»e único florescimento da pleni-tudo de nossa natureza, surgiu omilagre grego, uma inimitávele encantadora mescla de anima-
ção e serenidade, uma primave»ra do espirito humano, um sor-riso da historia".

Portanto, façamos de cada.
cidade brasileira uma Atenas,
um foco de cultura intelectual e
fisica, um centro de expansão de
idéias, onde cs bibliotécas e as
escolas dominem.

Parafraseemos Rui Barbosa
quando dizia:"Feliz do que pode ser o pri-ineiro no golpe, e amarrar por
bandeira ao grande mastro a
vassoura de Tronip. Se ela en-
contrasse abandonados á surj
violência impetuosa um litoral
de seis mil e quinhentos quilo-metros, podo ser que então s
stndez crônica da política bra-
sileira começasse a perceber a
voz que detona por essas praiasalém, no fragor continuo das
rochas e das ondas: "Escolas !
Escolas 1 Escolas !"

MAIIIO PINTO SERVA.

Máu vinho
Ha noticias, de origem norte-

americana, que excedem a mais
arrojada fantasia. Uma delaa
6 recente: dois mil estudantes
de uma Universidade, após co-
piosas libações alcoollcas, resoi-
verum atacar, á noite, um co-
legio de mocinhas. E realiza-
ram o plano, conx grande susto
cias eduçandos, que se viram na
contingência de auxiliar a po-
licia, na repulsa aos atacantes,
A estes os policiais lançaram
bombas de lacrimogenio, eu-
quanto as meninas lhes atira-
vam agua fervente, do alto das
janelas.

Custa a crer no episevito trajl-
comico. Só o delirio alcoolicc
poderia inspirar aos jovens unl«
versifcartos da pequena ' cidadc
de Cambridge a idéia estrava»
canto de um assalto ao educar*-
dario, onde calmamente repou
savam as suas patrícias, muüss
das quais, talvez, ccatas.' úi
entre eles cs enlevos do •
amor.

E admira que, entre os .
mil jovens, ninguém se lns
glsse contra o plano condena
que os tornou selvagens, de
momento para outro, e, ce
mente, lhes acarretará rev
punição, pelos dirigentes
Universidade.

Estamos diante de um fato,
de uma reclame dc filme ?

. 'A%
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IMPRENSA CARIOCA
"CORREIO DA MANHA"

Faz hoje anos o Correio ai
Maníiú., fundado e vitorioso-
mente conduzido pelo intrépido
jornalista Edmundo Bittencourt,
que durante longo tempo impri-
rniu a esse grande diário
cunho da sua personalidade, fa-
zendo-o um orgão popular e
prestigioso.

Os continuadores do vibrante
confrade, hoje retirado das lides
efetivas da Imprensa, têm sa-
bido manter com brilho as tra-
ciições da folha, que é hoje u.xi
das mais expressivos psarôea
do jornalismo moderno cia r>os«>
pais. »

Noticioso e combativo, ^ Cf-
reio da Manhã conquistou Um
lugar de relevo entre ce
mais difundidos do Brasi e, r
data da sua fundação, quj r
cordamos com prazer para .
vi rir aos distintos colegas as
nossas felicitações, repres<-.ta.
sem duvida um marco d- p;o-
gresso no jornalismo brsí'.Ieir%



lORN A L no BRASIL rrprA FEIRA, 15 DF. JUNHO DF 19J7

DIVERSAS NOTÍCIAS

No C.Uete. despacharem 011-t;.ii com o Sr. Presidente du
Jí.pubUca os tíi.->. J. C. de Ma-ce..o Soaios, Ministro da Ju-sti-
çí, e Gustavo Capanema, Minls-
tio da Educação. Em audiências
p.Oviamento marcadas, foram rc-
cíbldos os Srs. Roméro Estelita
c Dr. Gabriel Passos, Procura-
cor Geral da Republica.

Conferencia: tua com o Sr. Ml-
ni-jiro da Justiça as seguintes
pcsaoas: Tenente Euscbio Que!-ro.-, comandante da Policia Es-
peelal; Dr. Erasmo Assunção,
deputado Antonío Oárvalhal, co-
mandante Ernanl do Amaral
P.:ixoto, Dr. Astrogildo Freired'Aguiar, Dr. José Cirilo, verea-
dor do Estado de S. Paulo; Dr.
l.acerda Werneck, senador Ge-
naro Pinheiro, senador Noro
Carvalho Macedo, senador Me-'«"..tiros Neto, presidente do Se-
nr.do Federal; senador Valdomi-
ro Magalhães, deputado João
l.r.cs, deputado Sales Filho,
c hutado Barreto Pinto, depu-
tado Alves Palma, Dr. Odilon
Fraga, Ministro da Agricultura;
deputado Matias Freire, cônsul
Vinicio da Veiga, Dr. Júlio Bar-¦ bosa, secretario da Presiden-
cia do Senado; Dr. Fran-
cisco de Campos, secretario
da Educação do Distrito Fe-
ceral; Dr. Mac Dowell da Costa,
Procurador da Justiça Eleitoral:
Ministro Flenipotcnciario Luís
Avelino Gurgel do Amaral, Dr.
Edison Passos, diretor do Patri-
n-.onio do Distrito Federal; Coro-
xiel Pinto Guedes, comandante
da Policia Militar; Dr. Fernan-
ca Costa, diretor do Denarta-
xr.ento Nacional do Café; Dr.
Almiro Sodrá da Costa, repre-
sentante da United Press no Rio
de Janeiro. *

Em reunião previamente mar-rada, estiveram em conferencia
com o Ministro da Justiço, Dr.
J. C. de Macedo Soares, o pre-siclente do Senado. Sr. Medeiros
Neto, e da Camara, Sr. Pedro
Aleixo. o Ministro da Agricu!-
t::ra, Dr. OcHon Bra~n.; o l°a-
tlor da maioria (ia Camara. Sr
Caxias Luz, e do Senado. Dr.
Ycldomíro MagaUiãas; o dcp-.i-
t-do Joio Neves e o Chefe de
Folicia, Capitão Felinto Mvller

Do deputado Severino Maris.
l-.adcr dá bancada pcrnambuca-na na Camara Feder.? 1. reuebsti
o Dr. J. C. Macedo Soares. Mi-
nistro da Justiça, a seguinte co-
rn única cão:"Cumprindo instruções Gover-
r.ador Pernambuco tenho grandesatisfação transmitir V. Ex. s!n-
caras calorosas feli'.'itaçõ?5 orien-
tação esclarecida patriótica vcv
pa ação Ministério Justiça. 0">t-
niio publica Pernambuco rece-
b.m grande júbilo vossa p-e-ocupacão restabcl-jcer garanti-.-sconstitucionais não prorrogandopitado de «rterrn. Saudações. —
Siverino Maris"

O Sr. Ministro da Juít' a. re-ccbeu da Assembliia legislativac'o Estado de S. Paulo, a seguin-
te comunicação:"Tenho a honra de comunicar
V. Ex. sessão hei o Assembléiaaprovou o seguinte requ^rl-mérito:"Requeremos à AssembléiaLegislativa do Est.ido que envieum telegrama da con~rr.f,:iaçõ?.=ao eminente Sr. Ministro daJustiça pela supressão da cm-si*ra á imprensa medida de elts
.significação no inicio da campa-
nha presi lenoicl pois vem colo-
car em igualdade da condi
as for.;as empenhades na luto
política e devolver ao povo bra-t leiro o exercício pleno cli Kber-
cb.de de opinião. Alberto Ante-rireno. Pairo Abreu BastesCrr, Sebast "'o Medeiros,Guilherme Moura e Rezende Al-freio Ellis. Atenciosas seuda-râei. — Anienor Soares Candra.25 £e:rctario".

O Sr. í.rclstro da Jiutlra, re-
Cfxsi Co presidente ila Asreni-bl *.;a Legislativa da Eütado deI'r;a Grosso a seguinte comum-ca -'a:"Tenho a honra de comum-car a V. Ex. que em sessão dehoje di Assembléia Legislativar".sevrsou o deputado NicolauIragell pondo em relevo grandeimportância pcl.tica discurso
ptofeildo par V. Ex. ocasião

po.33 Ministério. Após sua1'tcr.i ivrr-ereu sua inserção em*:i e que l/ie fosse comunicador r&jelo o que mereceup jrov«-câo da C?sa. Respeitosas- .viud&«õ?s. — Estevão A. Cor->v cr. Presidemc ca Assembléia".
O »c-r. D". O.ixndo Vilela, no-t-ieacii pari sub$:lt>:ir, interina-inerte o Sv. Artur do Sou.-iaCorta, na oa$ta da Fazendo, to-r.jou. ont?m. perante o S.\ W\~r\1.çtro da Justiça, posse cKiqüsIscar5ro.O ato revestiu-se da ma larslrvrtlTUladc..A* ter de o Sr. Dr. ObndoiVilela recebeu cumprimento.; dotxlc> os diretores do Tc:orvo

jTíicional e dos reprec<,ntaufe? da
i.\-prensa naquele Ministério.

O Sr. Ministro da Far.enda re-
meteu t Cs mar a dos Deputados
r mfr.sfgem do Sr. Pvosidèntcr-a R"n" acomoanhad.i dar:*.p*>.çlrSo dc motivos sobre a
r.scersidade c!e ser abo::o unic*erl!to esp."r?fpl de dez contos drr?'.j pelo Min' -teria 'a :'---rrp.
p-.r- atender á r"tií.v,i-ão devi-
d3 ao Ccroncl Caetano Vieira daCo *ta.

A* Camara dos Deputado; o
8r. Ministro informou, em refe-
rencla a requerimentos leitos pc-los deputados Cr fé FiUio e Da-
nicl de Carvalho, sobre o parra-mc.ito de consignações á Caixa
Economiea e n encomenda dc
notas do peprl-moeda.

F5n circular, dirigida ao.s ins-
petores dai AKandcgas e aclml-
ídstradores das Mesas de Ren-
tl?s, recomendou o Diretor Ge-
Ml ria Fazenda Nacional iy:e
providenciem no sentido d<' .ser
observado o que determina o ar-
Uso 13 do regulamento aprova-
do pelo derreto n. 13.SI3. de 13
de Novembro de 1922. relativa-
mente á remessa á repartição
competente, para fins estatisti-
co=. de um.a via de todas as-li-s de exnortaráo para locali-
cad^.s brasileiras e para o este-
rior. •

O Sr. D:-e:.or do Expediente
» co Pessoal comunicou á Ins-
p^coria Federal das Estradas que
a Dclecacia FL-ical em Minas
G-rais "foi autorizada a designar
v n funcionário para secretariar
e; trabalhos ria iunt.a aouradora
ras contas da Ride Mineira de
Vi a ção. relativas aos anos de
1332 a 1235. m

O S-. Ministro interino das
Rèlnçôes Exteriores recebeu, on-
tem. ai Srs. Dr. Max Fleulss.
rati: Bonjean Cata Preta e
Jjsé Maria Beio.•

O P'. Ministro interino das
r"'açócs Exteriorr.- mandou
apresentar as suas despedidas
r'o Sr Dr. Carlos Femar.d
SaRdbe1— Minl-tro da Norue.Ta.

em companhia de íua

Exma. senhora, partiu para oacu pais. em go .u de U.... ueloSccróta.io João Lui - C>" uim.i-1'ã.es Gomeo, iiniuuuui D»pU-matiço.
Apresentou-se. ontem, no Sr.MiuJ&uo inceiiuo lu.s iiw.açóeáExteriores, o 1° Sv-^ic^luío Buo-no do Piado, por ter cUcuaUòa esta Capital.^
Esteve, ontem, no Itamaratl efoi reccb.do P-iü Sr. iMinistrointerino das floiuçõcá Extsrio-ic.s, o Sr. Dr. Mttrcinho Nobre

de Meio, Eiiibaixador ds PoiLu-
E.il, que opix.-:entou a S. Ex. onovo Secietário da Emoai.xada,
Sr. Teixeira S.aivs.

O General Newton do Andra-
de Cavalcanti, reeeiKern.u.j de-aignaclo para o Comando da VBr.gada de Infanier»n, j.i se cn-contra nesta Capital.

Euse oficial General apresen-tou-se, ontem, r.o Sr. Minl-t.ro
da Guerra e, hoje. áa ü iiercs,
assumirá o Comando daquela
brigada, em Decdoro.•

Foi designado para exercer as
funções de au:dliar do Gabinete
do Sr. Ministro da Guerra, o
Capitão Joã Batista Rangel.•

Por terem sido promovidosfcraai desligados do Gabinete
do Sr. Ministro da Guerra, cs
Tenentcs-Coroneis Antonio José
de Lima Camara e Edgar dc
Oliveira.A esses dois oficiais o titular
da pasta (1a Guerra mandou elo-
giar em boletim do D. P. E.«

O Sr. Ministro da Guerra
designou o Capitão João Gual-
berto Zorron para o cargo do
Inspetor Regional de Tiro da 9*
Região Militar.

Foram designados pelo Sr.
Ministro da Guerra os Capitães
Ciro da Cruz Scares, para servir
na Fabrica de Mascaras contra
Gás:s; Alcides Teixeira de Arau-
jo. para a Fabrica de Cartu-
clios de Infautoria, e Demoste-
nes Rodrigues Galhardo, para a
Fabrica de Projcri: de Artilhe-
ria. e João do Couto Ramos, pa-ra ajudante do Deposito de Re-
monta de Valença.*

O Chefe da Ia Circunscrição
de Recrutamento pede o com-
parecimento de todos os reser-
vistas de Ia, 2a e 3a categorias
do Distrito Federal ás sedes das
Juntas de Alistamento Militar
de sues residencías, devendo
aprecer-tar as sues cadernetas
cu certificadas de reservistas
para severa registrados, das 13
ás 15 horas. •

O Sr. Ministro da Guerra
pcrraiwiu que permaneçam os
Cr.-pitc.ee: Emílio dos Santos Ca-
bral na Diretoria de Remonta;
Luis Vinícius Moreno Maia t
I icinio Morais, na Fabrica de
Cartuchos de Infantcria; La-
favct:e de Brito Castro, no De-
po :.o de Remonta de Valença
e Mozart Anclrcde, para conti-
nua" ccmo a.iudente de ordens
do General Mjtu -icio Cardoso.

Ecteve ontem, no Gabinete do
Sr. Ministro da Guerra, o depu-
tado Batista Li-zardo.«

O Sr., Ministro da Marinha.
r;fjiUnào informaçOcò q *e nos
ícrc.m fcrnccidas pelo seu Ga-
bineis, ainda não expediu ordem
alguma, no sentido de que as
unidades da Fl"tilha de contra-
tarped.-.ircs que tira cs cdo. aíí-
cor-.das no perto da cidade do
R.io Grande, no Estado do Rio
Grande do Sul. sigam para Por-
to Alegre, capilal rio mesmo Es-
tado, e nfortro soiiciíação feita
pelo governador do referido Es-
tado. •

Ao Diretor do Pe;soal da Ar-
m:.da, o Sr. Líiiii^ro da Ma ri-
nha declarou t|.:e. se confcr-
mando ceai o parecer r-nitide,
resolveu deferir o requ: nento
de 8 de Meio ultimo, em que o
2" Tenente piloto reformado.
Ernesto Fern;mdr.s da Silva pe-diu. para melhoria de reforma,
íessem adicionados ao seu tempo
to ai de serviço mMs três «u>
meses e eiu o (õ» dias cru que
percebeu um terço de carapa-
nha. *

O Sr. da Marinha
deele.rou ao Diretor do Pe.voai da
Armada qvie. vtetn d«s ale»Ta-
ções ppvesen: ados. resolveu dc-
ferir o requerimento em que o
Sub-Otieiai Escrevente Pedro

j Vieira Feiloza s:licita lhe seja
compute.do, pera cs efeitos dc
sua futura ríforma. o perio.lo! do 1° de :.:;uço do i:?M a .11 de

| Dr.r.?mbro dc 101 "i no total tio
uni «1» ann e dt-z (10) meses.' em que serviu como remador do

| rr.tigo Bn:e!hão Naval, hojeCorpo de Fitt'iirir,os Navais.

Cunha, (leitor da Unlvex«ideri<?do lluu.U, reciuncndoti aas dirc-toras d ¦ institutos du reler.riaUnlvt dade a execução do d»s-
pesio na circular n. i.üuo, de 1"do liito corrente, do Dep.,rtn-mento N'aclonai do Educação,
que dá instruções ..obre o pro-ccsco de inseriçâo e a really.ac&odas prova do c. ncm-so de habi-lltaçuo para matricula nas esco-Ias superiores. «

O professor Lourenço Filho,Diretor do Departamento Naclo-nal de lidueação, fcc. chesar t-smãos do Sr. Gustavo Capane-ma, r.í'nis..o da Educaçãe, o
processo íelativo ao inqtieritoadminisvraci-.o, mandado pro-ceder per ordem do Sr. Minis-tio. na Escola dc Aprendizes Ar-tifices do K:tado do Ceará, paraapurar a re:-ponsabiiidade do
professor José da Silva Braga
no movimento subversivo, ocor-
rido naquele Estado eni 1935.

Promovido pela Comissão de
Teatro Nacional do Ministério
da Educação, reallear-sc-á, nos
priineirtò dias de Julho, no Tea -
tro Municipal, um espetáculo de
bailados brasileiros de Eros Vo-
lusia. Caracterlzar-sc-ão aque-
les bailados pela sua original!-
dade e riqueza de motivos (sim-bolismo, lmpressionismo, jolk-tore) . Assim, continua a Comis- I
são de Teatro Nacional a cul- [dar, com vivo interesse, da in-
corporação de ternas brasileiros
ã arte nacional.a

A convite da Sociedade de Ar-
tistas Brasileiros, da Sociedadc
Dante Aligliíeri e sob o patro-cinio do Sr. Gustavo Capane-
ma, Ministro da Educação, o
teatrqlogo italiano Bragaglia Ia-
rã uma conferencia, 110 salão
nobre da Escola Nacional de Be-
Ias Artes, Quinta-feira próxima.O têma do conferencista é: X>í*
relrii.es do teatro moderno, dc-
vendo ser irradiada aquela con-
fcríucia pelo Serviço de Radio-
difusão do Ministério da Edu-
cação.

D. Álvaro ÁMTMsto da Silva

XRS2SUmSSS#

Qheoou c:::cm a esta Canital o
eminente Arcebispo Primaz

P:'lti Arlanr.i checou, on-
tem, ao Klo, e;..:a no'.>t'Q Uua-
ra tle prelado <iuc se chama
ü. Álvaro Àtt,';il 'o da Siivn,
Arcebi spo da Bala*,

D. AurusIo Álvaro «Ia Silva

Na hora cm qun a reUijião
(V mais do que nunc.a nsciissa- jria para a felicidade coletiva,'
o consolo dos que sofrem e a
garantia e a cstnbllWnde da jPatria e da Família, persona-
lidades como a de D. Aivaro
Aup;uslo são dignas de todas
as homenagens e dc um ver-
dadeiro cuito.

Orador dos maiores, inteli-
gencla das mais luminosas, e
cultura das mais profundas,
esse alto representante da
Igreja é não só um grande
nome no seio do Catolicismo
como pertence ao patrimonlo
intelectual do Brasil.

Por isso, representantes de
todas as classes foram ontem
ao cais desejar as boas vindas
a D. Álvaro Augusto e de-
monstrar a S. Ex. Reveren-
disslma o alto apreço em que
é tido, nesta cidade, o emi-
nente e virtuoso Arcebispo da
Baía.
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JORHAl DO BRASIL

Ao rsu eclstta da pasta daJlisUr-a. o Sr. Ministro da Ma-
rinlia soUcitou a devida autorl-ração no sentido de ser o pes-ioal do Farol d?1 Castelhanos."tendido pelos medico* cia. Co-
lonia Covreeional dr Dois Rios,em cacos de necessidade.

•
O Sr. Ministro da Marinha jdcciaiou que. cc conformandocuu o parecer emitido, reaolveud^íerir o requer im eu to em qu2o 1° Tcnc-n.c do Quadro ae Par-ninceulicos c Químicos do Cor-

pa dc Saúde da Armada, JoséAives dr Carvalho pede, paraefeitos de sua futura reforma,... ja contado pelo dobro o pc-riodo de l(i de Janeiro a IO deJunho de lDiXi. 110 total de cin-co tã) meses, durante o qualserviu na ilha da Trindade.•
O Sr. Ministro da Marinharesolveu dispensar o Capitão-Tenente Aviador Nnval PauloC:sar de Aranha Hoppe dasfunções de Imediato da Base deAviação IJaval do Estado do RioGrande do Sul sendo designado

para as mesmas lunções o efi-
ciai dc igual posto c quadro Ilc-
lio Casta. •

O Sr. Ministro da Vi&ção <»n-
dereçou um aviso ao seu colega
da Fazenda, solicitando provi-dcncias ailm de que, por contado credito especial aberto peiodecreto 11. 1.102, dc 19 dc Ss-
tembro de 1033, seja distribuídaás Tesourarias das Diretorias
Regionais cia Correios e Tele-
gratos de Pernambuco, Pará.Ceará e Rio Grande do Sul.
afim de atender á conciutjão dosserviços técnicos, que. paramentagem e instalação das es-tacões radio-automaticas nas re-
Ciões citadas, ficaram a cargo
do Departamento dos Correios
e Tclcgrafcs. em virtude do con-
trato cclcbrado com a Compa-
nhia Nacional de Comunicações
Sem Fio, repre-entante no Bra-
sil da MarccnTa Telegrapli C°..,
do Londres, a importancia de

203:3:r;300. ccmo se segue:
D. n. da Pernambuco. 51:0MS;
D. R. do Pará 8G:12"$; D. R.
do Ceará. 55:00í>3. e D. R. do
Rio Grande do Sul, 13:195?300.*

O professor Raul Leitão da

ESCOLAS D:-Ü AGUAS E
FLORESTAS

Para aplaudir o projeto do
Sr. R:nato Barbosa, ialou 11a
Camara dos Deputados o senhor
Baeta Neves, com autoridade de
especialista, autor de muitos tra-
balhos publicados sobro o assun-
to. Considera o projeto uma das
iniciativas mais importantes que
têm aparecido na Camara nesta
legislatura.Trcux-e para o debate o resul-
tado de sua cxperiencia e das
suas observações, sobretudo das
que fez nos Estados Unidos, ondie
durante dois anos estudou a ma-
teria, por incumbência do nosso
Governo. Ha ma s de vinte anos,
o Dr. Baeta Neves e paladino
incansavel da proteção das fio-
restas cm nossa terra, tanto que
mereceu, a proposito do Codigo
Florestal Brasileiro, caloroso
agradecimento do Sr. Pedro de
Toledo, Ministro da Agricultura,
que encaminhou á Camara o
projeto daquele Codigo, em 1912.
O Sr. Baeta Neves, prevalecen-do-:e da oportunidade de achar-
se na tribuna, como represen-
tante classista, leu diversas con-
gratulações qje tem recebido
pelo desempenha de sua repre-
sentação, entre os quais uma da
Sce edade Mineira de Engenhei-
ros, outra do Clube de Engenha-
r.la, assinada pelo Sr. Dr. JoJto
Felipe Pereira e, finalmente,
uma da Escola de Engenharia,
cía Universidade de Minas Ge-
rtüí, assinada peio Sr. Artur
Guimarães.

UMA ENTREVISTA
QUE O "JORNAL DO

BRASIL" NÃO PU-
ELICOU

MAS A U. J. B. WESTERN
TRANSMITIU...

A Agsncia U. J. B. Wes-
tem, em telegrama datado da
14 do corrente, S. Paulo, e
estampado no Diário da Tar-
de, tio Recife, e em outros
jornais dos Estados, diz o se-
guinte:"Interrogado, aqui, sobre uma
entrevista publicada pelo JOR-
NAL CO BRASIL, do Rio, e
atribuída á sua pessoa, referente
a .1 provisórias gaúchos, o G-eno-
ral Góis Monteiro contestou as
declarações feitas na mesma so-
b;e tal asituito.Acrescenta cjue a referida eu-
trevi. i a <? apócrifa, pois não pro-nunciou as írases nela publi-cados.

Afirma ainüá que o Exercito
não p-rtence a nenh.un grupo
político ou facção, mas, sim á
Nação. Conjuntamente com as
outros forças armadas está in-
teiramente á disposição do C.o-
v.-mo ria União, para sustenta-
culo das leis e tta. ordem e igual-
monta farer respeitar a sobera-
nia do pais.Concluindo, o General disse
que também não o verdade a
noticia divulgada por aquele
jornal sebre a sua partida parao Rio Grande do Sul".

O JORNAL DO BRASIL não
publicou nem atribuiu t-.o Ge-
neral Góis Monteiro ncnlui-
ma entrevista com as dco.la-
rações referidas 110 telegrama
acima transcrito.

Nessas condições, estranha-
mos a ligeireza com que aque-
ia agencia tclegraficii trans-
mite para diversos pontos do
pais am desmentido que ja-
mais existiu a uma entrevista
que também jamais existiu.

Processos tão condenáveis
de lazer imprensa nilo dos-
prestigiam o orgão que sa
pretendeu, talvez, despresti-
giar, mas a própria imprensa
em geral.

A DEMOCRACIA*
UMA CONFERENCIA DO DR.

CLOVIS BEVILAQUA, EM
NITERÓI

Realiza-se hoje ás 15 horas no
Teatro Municipal de Niter.u, .1
conferencia que a convite, da
União Demoeratiea Es', idantil
Fluminense fará o :min ite ju-
risconsulto Dr. Clovis Bevüaqua.

Para essa conferencia, que ver-
será sobre o têma A Democracia
a U. D. E. dirige um 'jnv.te a
todos os estudantes e ao pevoem geral, para que compareçam
afim de ouvir sobre o
te assunto politico, a voz r.'onli-
zada do maior jurista --ia Ame-
rica do Sul.

Quem desejar possuir
uma casa deve colecionar
os eoupões do "Concurso do
Lar" para ter a oportunl-
dade du consegui-lau

HOJE
Jornal da Manhã, ás 7,HO lis.; Hora de Juiz tfe Fora, ás 8,00

hs.; 1'rogiania Infantil, ás 1>,(I0 lis.; Suplemento Musical, às
0,45 lis.; Programa do Almoço, ás J 1,00 lis.; Jornal do Melo-
Dia; Jornal <lu Tarde, ás 1(1,30 hs.; Notas Agrícolas, ás 17,«n lis.;
Noções dc Higiene Infantil, ás 17,15 lis.; Programa do Jantar, ás
17,:m lis.; Informações Comerciais, as 18,-10 lis.; Kctraiismlssiio
do Programa do l(. N\ de Propaganda «; Dl fusão Cultural, ás
18,45 lis.; Programa Cosmopolita, ás 10,30 hs.; Programa dc
Kstudio, ás 21,00 horas.

PROGRAMA DE ESTÚDIO
ALI n.vn.v, ile Clierublnl, abertura, orquestra; MATTINATA,

da sullc PA ES AG GI, de Vittadini, orqueatra; PESCA DWMOKE,
<lc Barteleml, canto; SClTl!. OP 1)8, de Dvorak, orquestra; FIO-
RE QLI l-.lMit.t;. dc ltotoli, canto; JlINCETO, de Mozart, solo
ue plano; DIALOGO de Aj;ncllo França, orquestra; SOTTO LA
I IOltlTLllA Dlil ClI.lIiGI, dc lIlgKB, orquestra TOItNA A SOIt-
KIENTO, de l)e Ciirlls, canto; VKNTAGLl GIAPONF.SI, da suite
VIDA NO JAPAO, de Illg^s, orquestra; VELHO TEMA, dc Migno-
ne, solo dc plano; SCIIEHGETTINO, Ue N. Mllano, orquestra;
TANGO BUASILI-.IItO, de Sá Pereira, orquestra; PALHAÇOS, dc
Leoncavalo, fantasia orquestra; SERENATA ESPANHOLA, de
Vilor Carnevall, canto; DANSA DOS ESPECTROS, Ua opera
OKl'i:o, dc lilucli-Wcnlngcr, orquestra.

PROGRAMAS ESPECIAIS
IIOIt-A DU JUIZ DE 1ÓRA, ás 8,00 lis.; Programa da PE-

LKTl.MA CANADA', ás 20.15 lis. ; CINCO MINUTOS da CASA
(iVI.MARAES. ás "O.aõ lis.; BOLETIM FINANCEIRO DA CASA
HANCAKIA IltMAOS GCIMAllAES, ás 32,15 horas.

st jurídica

Pürcttfe o Tribuna! do Juri pode defender o réu
pessoa dc sua confiança ainda que iciga

em direiio
n Julgamento pelo Tribunal do

Juri obedece u um riimo espe-
ciai. completam-cntc diverso do
<iUe è nüowdo nos processos da
alçada dos Juizes Legados.

Perante o Tribunal do Jurinão podem ser suscitadas ques-tões de direito — Os Juíscs do
Tribuna popular são leigos cm
direito, po/ ic20. a lei cutor-
5'V.-lh€s conipetoncla somente
para Julgar as questões de íato.
Toda quist.io tle direito que seja
suscitada nesses processos com-
neta ao Juiz de Direito presidentedo Juri decidir previamente, an-
t ¦ de submetidas as questões dc
f. o no vercdtctum do Tribunal
p.,.; uJar.Assim sendo, como de fato é,
sem possiiblldadc de contestação
com fundamento legal, nSo se
compreende como exigir que o
réu submetido a julsamento pe-rante o Tribunal rio Juri seja
compelido a constituir seu d-c-
íensor comente quem seja for-
macio cm direito c esteja habili-
tado a advogar pela inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil.

A Constituição da Republica
assegura cm matéria criminal
ampla defesa, inclu.ndo-sc. evi-
d:ntemcnt,e, ne.»sa amplitude o
direito do réu de escolher paraw«tu defensor pessoa de sua in-
tetra confiançc.

Mantida p-Ia Lei dns leis a ins-
tl'uição do Juri, com os suas *ea-
racterlstlcas. nroprlas, e sendo da
essencia do Tribunal popular capreciação e Julgamento somente
das questões de falo, não contc-
ria lógica Jurídica a eiciçeucla
que obrigasse a rer formado emdireito o" defensor da ccnfiençado réu que t=e aprcaenta^ie a
barra do Tribunal para demona-trar exclusivamente não estar
provado o fato criminoso atribui-
cio ao acusado.Acresce que no interior do
Bi•£»; não e raio o falo de serem
forçados cs juir.es presidentes do
Tribunal do *;Jri a nomear pro-motores públicos ctcl-lLOc cida-
dãos leigo:, cm direito, por ine-
xistcncia de letrados na locàll-
vlade.Eni tais circunstancias ieria rl-
dieulamente interessonte a exl-
gencla dc possuir o defensor do
rcu íráu acadêmico para contra-
riar a acusação produzida porum leigo em direito, afim de ob-ter de um Tribunal popular um
Julgamento dc <o:icicncia.Aplicando estos conceitos a
Côite de Ajviarão do S. Paulo,
cm Julgamento proferido no mês
findo, h-íjIiíi decidiu um recursointerposto aa cidade de Cum-
pinas:"Visto?, relatados c discutido»estes autos de apelação n. 19, de
Campinas, em que* são apelaute a
Justiça e apelado Demetri Ivogo:

Acordão, em Primeira Camara,
por maioria, negar provimento econfirmar o Julgamento, isento
dc vicio. Intoleráveis, improcc-
dente a única rlegaçào de nuli-

j dr víe.Perante o Juri (.Tribunal po-
pular, leigo e eminentemente de-
mocratico. cm que aos seus pro-
prios Juizes não exigem per-
gaminhcõ ou outrcs títulos pre-suntivoc. de idoneidade clentl*fica), qualquer pessôa do povo,escolhida p lo réu. i»ódc opre-
sentar-se como defensor. Pois. se
6 regra absoluta que o proprloróu pôde defonder-s?. porque lm-
pôr o. esse mesmo réu qu» só po-de:â ser defendido por advogado
inscrito na Ordem des Advoga-
des, quando não queira ou n.\o
pessa êle próprio far-Vlc?... Es-
sa imposição, nlér.i de injustifl-
cavei an.e as me•'.«sidades d-e xim
tal Ju'zo. é inconstitucional,k uma vez que, inegável « arbitra-

riamente, restringe o direito de
ásíesa, que a Constituição asse-
gura "amplo" a todos os réus.De reate, a rigor não se pôdeequiparar a defesa no Juri á"sustentação orai" que o Regula-
mento da Ordem torna uma
prerrogativa dos "advogados".
No crime, salvo em segunda ln3-tancia, não ha, propriamente, cm
rigor técnico, "sustentação oral"
mas — "acusação e defesa". Poroutro lado, o citado regulamento
disciplina o exercício da "advo-
cacia-proflssão". Ora, a defesa
de réus, perante o Juri, nem
sempre unda ligada ao "prcflssio-
nallsmo" ou "mercenarismo" da
advocacia. Não raro, tais defen-
sores s^rão meros "patronos",
que não "advogados", tal como
se distlnguiam as duas entidades
no primitivo direito romano.Aliás, lioje em dia, os advoga-
do.-*, em geral, evitam, e alguns a
proscrevem em absoluto, a advo-
cacla criminal, que, assim, como
prefissão, fica circunscrita a uma
pequena fração ds» classe o quetorna o preteruo privilegio atndu
mai:> graveso á situação dos réus,sobre ;udo acs pobres, obrigados a
aceitar, como defensores, advoga-
dos de nomenção "ex-ofíicto",
nem sempre os mais competentese conclenclosos do pequeno elr-
culo de profissionais que milluimno foro criminal.Finalmente, a Constituição IAj-dcral declara: **E* mantida a ins-Mluiç&o do Juri, etc." Quer Usodlaer' (Já o proclamou a CòrteSuprema quando da questão davotação dr- ^ circunstancies ate-nuantes) que, em matéria d-;
Juri, no que teca ã essencla c
tradição do Instituto, nada &einovou, nem c permitido inovar-se. Ova. antigamente, e sempre,
J4*.mn's t?e ne^ou ao» &ollcltadoresou a qualquer pessoa da escolha
e confiança do réu, o direito do
defender 110 Juri".

Esta decisão íocallaa mais umavez e com sabedoria Jurídica a
te.,e sustentada pelo Dr. Magarl-nos Torras, ilustre Presidente doTribunal do Juri do Distrito Fe-deral e do Juiz Dr. Ari Franco,
que têm sustentado brilhante-mente o que agora acaba de ecraecidldo pela Còrte de Apeleçâod: S. Paulo. MARIO LESSA

ã 5£ssão do mm
RKTIFTCAÇAO DA ATA —

EMBAIXADOH VÍTORMAURTUA
Sob a prcsidencla do Sr. Me-deir&s Neto. presiTlles 23 Srs.

senadores foram, ontem, abertos
os trabalhos do Senado, á. hora
regimental.Sobre a ata, o Sr. Altur Cos-
ta pediu que lesse novamente
publicada, por ter saldo com in-
correções no Diário do Poder
Legislativo, o seu parecer emi-
tido na Comissão de Constitui-
çlo e Justiça acerca das emen-
rias apresentadas á proposiçãoda Camara des Deputados quealtera o regulamento da Ordem
dos Advogados do Brasil.

O Presidente comunicou á Ca-
sa haver recebido a visita do
Encarregado de Negocias do Pe-
rii, que lhe transmitira os agra-
decimentoõ de seu governo pelashomenagens prestadas pelo Se-
nado á memória do Embaixador
Vitor Maurtua. convidando tam-
bem os membros da camara co-ordenadora para as suas exe-
aulas, que se realizarão ama-
niiS.. na Candelária.

O Sr. Costa Refto. Prisidfn-
te da Comissão de Diplomacia

e Tratiidi"«, p?d ti n ptuhv; pa-l-íl IKlIlCilkll l| I" O H. . \ iiül iMcwrluu I<i n, ai.-in il uni Ide tllp.omni.i, um ti,»nd, icio i.Jnuil. JJ. I,':.. ivifiiciuu fo-.-t.; noincml i uma uciiil' ; âo fieli'èh «enador^s para comprr cuer. IJuncamcntc com a Me u. àquela IEolcnltlndc. 1Aijrovado c .-e rcqtunmsn.o,o Sr. Medeiros Hei de.- ieuotipara a c-« mi;. í o proposu.i paiSvji. Conta Reco, Al/retlo lia 1
Mala o Antônio Jurge.Pu.isand0-E0 á orciem do dln. Ifrj nprovat.í. c.a ul;iu-.o tuinuo projeto tiue autoriza o Po:l;u-Executivo n ccy.trctnr o servlipde ttinn Unha aérea de Úbtra-bn ti Coitinia.O St. Nr.ro tle Mtiejdo pc<l-ttdi«pcma de publicação para aretiaçúo tinal que, snbmetlcui avotes, foi lambam aprovada. ;Nada ma s ha\endo a tratar,foi levanóatia a sessão.

COMISSÃO DF! CON8TI-1UIÇAO
Sob a preiitleneip do Sr. Al-ca.ii_r.i Machado, pic-.ien.es oiSrs. Pacheco de Oliveira, Ar,tirCosta e Ildgar de Arruda re-uniu-se, ontem, e.sta Comissão.
Foi lida e sem reclamaçaoaprovada, a ata da reunião an-terior.Pelos membros presentes, ro-

ram trocada.5 opiniões a respei-
to de diversos processos sujeitosao estudo da Comissão.

O Sr. Pacheco de Oliveira ca-
municou nue aguardava aüida
alguns quadros e documentos
solicitados ao Ministério daJus-
tiça, para oferecer o seu- pare-cer sobre a intervenção no Dis-
trito Federal. 

CLUBE MUNICIPAL
Conselho Deliberativo — Reu-

nir-se-ã, hoje, dia 15, ás 17 lio-
ras e 30 minutas, o Conselho De-
liberativo do Clube. A sessão se
destina á eleição do 3o tesourei-
ro e de membros do Conselho.
Para que haja eleição é necessa-
rio 1 compareciinento da maioria
dos srs. Conselheiros.

Departamento de Turismo —
Continuarão abertas as inseri-
ções para o passeio á Fazenda
de Manga Larga até o dia 17. O
passeio será feito em conjugação
com o Centro Excursionista Bra-
sileiro. de cujo programa estrai-
mos as seguintes informações a
respeito da localidade e das fes-
tas que lá se realizarão: "Fazen-
tia dotada de acomodações con-
fortaveis, acha-se perfeitamenteaparelhada para proporcionarunia noite tradicional e delicio-
samente agradavel á caravana
excursionista; e seus salões tipi-
camente coloniais oferecerão um
ambiente adequado ao baile que
se reaUzará em trajes apropria-
dos das festas sertanejas. Para
maior brilho do baile a carater,
serão conferidos dois vistosos
prêmios á senliorita e rapaz que
se apresentarem com as roupas
sertanejas mais características.
Fogueira, fogos, balões, batatas e
cana assada, bem como desafios
ao violão, não faltarão para au-
mentar ainda mais a alegria sã
desta festa. No dia 20 para
manhã, serão realizadas interes-
santes competições hípicas e vi-
sitas ás localidades de Tanguá,
Quindins e á modelar Fazenda
de Arcozelo".

A partida será no dia 19, ás
16 horas, na estação Alfredo
Maia e o retorno no dia 20, á
noite.CampanJia Pro-Assiste7icia So-
eiul — Um grupo de pcrsonaU-dades eminentes da sociedade
brasileira pôs-se á frente de
grande e salutar movimento em
prol da assistência social, ence-
tando uma grande campanha. A
Assistência Social sc propõe re-
solver o problema social, traçan-
do um vasto programa de cria-
ções que visam o amparo mate»-
rial, intelectual e moral de quan-
tos vivam do trabalho humilde.
Srrão fundados patronatos para
crianças, circuios de estucíospara
rapazes, cursos de conhecimen-
tos domésticos para moças, cir-
culos do pais para adultas, bi-
bliotecas, ambulatórios. A Assis-
tencia Social merece o apoio dos
associados do Clube. O escrito-
rio provisorio está localizado no
Palace Hotel, sr.'as 433 e 434.

Plantão — Estão, hoje, dc
plantão na séde social: Dr. An-
lonio Pereira Botafogo, Dr. Se-
nundino Ribeiro Júnior. Vicente
M. Martins e D. Violeta Mota
Campos Borda.
FESTEJOS POPULARES

DE SANTO ANTONIO
A CONTRIBUIÇÃO OFF1RTCCI-

DA PKLiA DIRETORIA
DE TURISMO

Bastante concorridos foram as
festas juninas que a Diretoria
de Turismo da Prefeitura, em
comemoração data, de Santo
Antonio. foz realizar Domingo,
no campo do RaisscIÍ, no Meycr
e em Rangú.

Iluminação profusa e ntusica
sertaneja deram ambiente apro-
nriado a estes festejos, animan-
do o povo pava bai"1 0 que ao
ar livre foram improvisados.

No Ruscvell, diversas barraqm-
nlias, ornamentadas com folha-
gens e lanternas, se instalaram
para a venda do íojCkã, doces c
refrcscos e em uma delas elo-
Rante bucnA-dichu lia sortes. !»o
Indo d.; interessante fogueira ar.-,
tiflciai,A Diretoria dc Turismo fez
queimar, tis 22 horas, na Ponta
do Calabouço, vistoso logo do
artificio.

O BAR DO CORCOVADO
A' Diretoria dc Abastecimento

o i Saúde Publica, a Diretoria
de Turismo da Prefeitura solici-
teu providencias contra o bar da
Corcovado, que apresenta condi-
ções higiênicas pouco satisfato-
rias e cujo arrendutario exige
preços elevados pelas mercado-
rias que vende a turistas c visi-
tantes da cidade.
REUNE-SE O CONSELHO DA

FEIRA DE AMOSTRAS
Sob a presidência do senhor

Wrolf Teixeira, reuniu-se, on-
tem. no Paloclo dns Festas, o
Ccnsolho Consultivo da Feira de
Amostras.Entro as deliberações tomadas,
o Conselho aprovou uma suges-
tao relativa A. impressão de um
selo de propaganda para a Feira
dCEte nno. s, lo que será distrl-
buido gratuitamente para ser
aposto em conjunto com o das
cartas e cartôcs postais.

PARA PAGAMENTO
A' GREAT WESTERN
Ao Ministro da Faaen li. o ua

Viaçãc acaba <3e solicitar o pc-S^-
mento á The Grest Western tf
Brasil Railtvay, Ltd., da imi>a.--
tanela de 301:5748000. montante
da folha de material (trilhos,
acessorios, etc.) impo t'dos para
prolongamento de Limoeiro a
Bom Jardim

LEMBRETES PARA UM(MM»T  —rnnrwiwiiminnM tgrf

DICIONÁRIO MODERNO

XXI
Abaritcmar — Vovba. Kn-i

gtossíu', risperlfiar ia v^z), dò!¦ fòrdo coni o texto abaixo;¦íUi' tom cio barítono a. Fi- :
SiKiredo rccçistn ab.ifItonn.tlo. I" . . . l;.:-n;e homsm comocs outrcs quando o msnstruoüo.s machc.s Al:r(riianu o la-rin^e..." devolvidas,
Jofto Ribeiro, Porto, 1020 D"7.1).

AcAr.AMtiJ/iuo — Adjetivo.
Quo tem f-eitio de caramujo;
encolhido; oculto. "... fan-
tãiias de recorte nas malús-
cuia e voltas faceiros nas
vírgulas Acaramujadas..."
(Critica e Fantasia, Olavo
Bilac, Rio, indatado, pg. 4001.

Albergar — Verbo. Hospc-
dar, tomar aposentes em.
Não lhe dá pronominalidadeo Novo Dicionário. "Em Lis-
boa, Albergou-se na hospeda-
ria das Santas Almas do Pur-
gatorio, infeto pardieiro..."(Cartas Devolvidas, pg. 239).

Ai.opético — Adjetivo. O
mesmo que alopécico. "...
atiraram com ela envelhe-
cida, Alopctica, sorvada, obs-
cena..." (Júlio Ribeiro, Pro-
celárias, pg. 59, Edições Cul-
tura Brasileira, sem data).

A MANEIRA DO — Adjetivo.
Afirma Figueiredo: "Afetado.
Presumido". Lê-se em Almel-
da Garret: "... por êste mé-
todo nunca sairão sinão tris-
tes copistas e Amaneirados
imitadores".

E em nota, na citada pagi-
na 243: "Diz-se pintor ama-
neirado o que sempre faz cer-
tas coisas do mesmo modo e
como lugar-comum". (Da
Educação, Porto, 1867).

A' Mangalaça — Locução.
A' tuna, á toa, á matroca, a
modo de vadio. "Ficou o Ivo
como queria, vivendo A' Man-
galaça pelas ruas de S. Sebas-

tião..." (José de Alencar, Al-farrábios, 1, O Garatuja, ps.54, Rio, indatado).
Amokangajjo — Adjetivo,Parecido ao morango; cia, cor.do formato do morando. "...

estas criaturas de fooiuhinki
tão fresco, tão Amorangaão,
parece-me realmente s-sr;m..."
(Ramslho Ortigão, Sir JohnBuli, Porto, 1887, pg. 66).

Aos Recuões — Locução.
Aos recuos, em rccuançoo; tíecostas. "... feito isto. criiiscuos braços, curvou-se respeite-
samente, retirai)do-se* Aa.iRecuõea". (Coelho No«o. ORajá do Pendjá, Rio, 1898, 2"volume, pg. 2461.

Aroaizanie — Adjetivo. ONovo Dicionário apenas con-signa o substantivo. Que ar-caiza, que classiciza; arcatsta."Essa nossa tendencia Arcai-zante acha na lingua nacio-nal um substrato poderoso..."(Cartas Devolvidas, pg. 134).E á pg. 152.
Arrepanhador — Adjetivo.Apanhador, guardador, ava-ro. "... procura ela ainda, só-frega, cedendo ao seu velhohábito Arrepanhador de usu-rária..." (Abel Botelho, Mu-lheres da Beira, pg. 94, se-

gunda ediç"o da Coleção Lu-sitania.).
A's Boi.andas Com. — Lo-cução. A's más com, aos atro-

pelos com, de baldão com."Registar o espirro, a catar-reira e os chapéus A's Bolan-das Com o vento." (CartasDevolvidas, pg. 6).
Atleticismo — Substantivo.

O mesmo que atletismo, des-
portos em geral. "Na Suiça,
o pais clássico do Atleticismo,
a perfeita organização do
serviço militar..." (Sir John
Buli, pg. 197).

JOTAGS

0 MARECHAL FUZILADO

Esse marechal que Stallne aca-
ba de mandar fuzilar. Toukat-
chevisky, teve uma vida agita-
dlssima, não isenta de responsa-
bilidades, atos como este de que
acaba de ser vitima, conforme
vamos, em poucas linlias, verifi-
car.

Era êle o mais jovem dos ma-
rechais vermelhos, talvez o mais
jovem marechal do mundo con-
temporaneo. Nascera em 18J3,
numa modesta localidade,
Tchembar, mas nascera em cas-
telo, pois sua íamilia pertencia
á mais autentica nobreza russa.

Os seus ascendentes tinham se
distinguido nas guerras, em doie-
za dos tzars.

Seu verdadeiro nome era Ml-
kail Nikolaievitch; sua educação
era militar.

Desse modo, ao rebentar a
grande guerra européia, contava
21 anos ae idade e tinha o posto
de sub-tenente no regimento Se-
menov, corpo de elite.

Sem fortuna, pois a família
havia desperdiçado riquezas enor-
mes em Paris e alhures, o jovem
militar só tinha esperanças de
obter posição, de conquistar uni
rang honroso e brilhante se dis-
tinguindo na luta.

Foi, portanto, para, o front de-
cidido a se fazer notar ou a mor-
rer. Os acontecimentos lhe foram
propícios, porquanto, em luta
com os austríacos, deu provas de
estupenda bravura, atravessando,
á frente de sua secçao, entusias-
mado, com a espada desemba-
nhada, sem medo de projctis,
nem do fogo, fogo de balas e ío-
go que os austríacos tinham lan-
çado na ponte Krjechov. A sua
coragem estupenda decidiu do
episodio, foi notado, foi elosla-
do e recebeu no proprio /ront a
sua primeira condecoração guer-
reira.

Dois meses mais tarde, enfu-
maçado pela gloria, mais valente
do que estrategista, caiu na mão
dos inimigos, conjuntamente com
um exercito de quasi 100.000 lio-
mens. Foi uma das maiores der-
rotas russas.

Feito prisioneiro, quaLro ve-
zca tentou se evadir, o que lhe
valeu ser removido pava a prisãomilitar de Ingolstadt, ficando
então cm poder dos alemães.

Durante o cativeiro, manlfes-
tou as suas opiniões políticas e
soeiato, se declarando contra os
judeus, contra a cultura greco-
latina, o liberalismo e a demo-
criiCia. Era, como se vó, um pot
poum de opiniões...— O que nos f^lta — d'.?.ia to-
dos os dias — é um déspota; po-
rém um déspota que saiba o seu
papel.Dois anos depois de sua prisíio
e já quando a Alemanha não era
intiis uni modelo de disciplina,
Toukatchevsky conseguiu se eva-
dir e surgiu um Uclo dia cm
retrogrado metido num capote
cinzento, roto, sem distintivos
militares. Este capote era o mes-
mo que lhe tinha sido dx^do no
dia da mobilização. Encontrou
um antigo camarada que lhe
aconselhou seivir ao bolclievls-
mo. O seu espirito .aventureiro
,-iorrlu logo ã propcsiçfio e, pou<-o
depois, era um entusiasta do co
niunlsmo. Trotsky foi o primai
ro a simpatizar com ele, pois
apurou que não recuaria diante
de coisa alguma, nem mesmo ja
morte, contanto que visse possi-
bilidades de satisfazer á sua in-
saciavel ambição.

Essa dlsposíçio. que mesmo oa
menos dotados de meios dc verl-
ficação psicologica dcscobrlam
desde o primeiro instante — va-
leu-lhe desde logo ser designa-
do como general, para chefiar o
primeiro exercito russo vermelho
mandado contra os tçhcques.

Ai, como sempre, se distinguiu
pela sua Imprudência e pela sua
bravura. Era de uma coragem
louca e de uma violência lnaudl-
ta. A sua ambição sobrepunha-
se a tudo. Assim, com verdade ou
não, convenceu-se e convenceu
a, camaradas que o Generalisj;-

mo Mouravlov, cheíe dos exer- .
oitos que operavam nessa frente
de combate, isto é, contra tche-
ques e polacos, estava slmpail-
zando com os russos brancos, com
os Inimigos do regime vermelho
e não teve a menor duvida ou
hesitação e nem esperou ordena
de Moscou: — á frente de ura
grupo de decididos como ele
prendeu o Generalissimo e man-
dou-o fuzUar imediatamente.
Quando Trotsky e Lenine sou-
beram Já era tarde e se arreceta-
ram se deter no episodio, cJia-
mar ou prender Toukatche-
visky, porque ele estava já íe-
nhor de muitos espíritos, peioterror que inspirava e pelo res-
licito e admiração que a sua i .
ragem indomita havia provoca-do. Ao contrario disso, deri-m-
lhe, tudo, mas... resolvidos a lh»
tirar as armas da mão, ou a p.o-
pria vida, porque ninguém sabta
até onde iria...

Mandaram-lhe, então, a em-
prezas as mais arriscadas — 10I
ele quem fez parar os exércitos
de Koltchak. na Sibéria, destro-
çando-os; foi ele o triunfador de
Denikhine, na Ukrania. O Deus
dos exercitcis protegia-o; nenhum
dos generais inimigos contava
com tantos erros de tatica, co-
bertos por tanta coragem...

Quando os marinheiros A»
Cronstadt se revoltaram, as col-
sas estiveram multo serias. Era
preciso um golpe de extermínio.
Já se vê Toukatchevisky íoi o
escolhido. Caindo como um raio,
a frente de tropas, sobre os re-
voltados, o jovem general matou
a todos, durante a luta c depou
da luta. Nenhum inquérito, ne-
nhuma averiguação. Era mari-
nhelro? Era da guarniçào da
Cronstadt? Morte, com ele. Tou-
katchevisky liquidou a todos,
não ficando um único com n-
da...Eis ai o hotr.em que Stalin»
acaba de mandar fuzilar...

OTO PRAZER?»

FESTAS JOA.NINAS NO
RECINTO DA FEIRA

DE AMOSTRAS
A Casa cio Brasil, no intuito

de proporcionar uni espetáculo
inédito aos que residem na Capi-
tal do pais, preparou, no recinto
c!a Feira dc Amostras, um auten-
tico arraial caipira — "Sào João
cio Rancho Ftindo" — em que
será desdobrada uma pagina oem
típica da vida brasileira.
HISTORIA DE SAO JOÃO DO

RANCHO FUNDO
O arraial dc São João do Ran-

cho Fundo surgiu, quando a vila
dc São Sebastião sc estendia
abríndo-se pelas montanhas do
morro do Castelo c Santo Anio-
nío. Nasceu na cabana de lira
casal de tamoios. Cresceu. Tor-
nou-sc, depois, um arraial. Fez-
se vila. F,m 1750 apresentava, já
formoso casario.

E a cidade dc Sáo Sebastião
olhava para aquelas bandas, qua-
si com ciúmes...Passaram-se os anos. O morro
cio Castelo despenhou-se 110
mar... E surgiu na Cidade Ma-
ravilhosa a Feira de Amostras...
E dentro desta o que sc vê? O
velho arraial do tempo do Conde
da Cunha, arraial medernizado.
tipo da vida sertaneja do Brasil
de 1337.

A festa sc desenrola no arraial
de S. .lo.'io do Rancho Fundo,
para a apresentação dos melho~
wpertios da cidade.

¦Serio apresentados: .lia:,;?.
Prefeitura .'.tunicipol. Escola
niclpr.l. Cadela Publica, Societía-
dc Recreativa Flor da Lira, Itotrl
dos Vittjnvtes, Cartorio d* Pcl <~ú¦¦Dr. Soltieri Furtado", a Lija
do Salimi Bars c outros estabeie-
cimentos.Será desenvolvido uni granüa
p~o?rama de festejos com apre-
sentação de conjuntos e grupes
sertanejos que executarão: cate»
retês. catiras. desafios, jonio,
macumba, tsmbú, batuques, ei-.
Violeiros e sanfonelros.

I
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Termina, depois de amanhã,

o 
"Estado 

de Guerra"

Essa medida excepcional não será prorrcgacía
anfe a exposição feita, or.fsm, ao Sr. Pre-

sidenie da Repubfjea paio Sr. Ministro
da Justiça

Conforme 6 do conliecl-
menÇo. geral, expira, depois
de amanhã, a ultima proi.ro-
gação do estado de guerra,medida excepcional de sus-
pensão das garantias consti-
tucionais votada psla Camara
dos Deputados, após os lutuo-
sos acontecimentos de No-
vembro de 1935, que puseramem sobresalto o povo brasi-
Jeiro.

Trorrogada quatro vezes,
por periodo de três meses, já
agora essa medida não mais
será solicitada ao Congresso,
isso em vista da exposição
minuciosa e clara que o ticu-
lar da pasta da Justiça, se-
nhor Macedo Soares, l'ez, 011-
tem, ao Sr. Presidente da
Republica sobre a situação do
pais.

A exposição a que nos refe-
rimos acima foi feita por cs-
crlto e está concebida nos se-
guintes tennos:"Ao assumir a pasta da
Justiça, honrado com a con-
fiança de V. Ex., manifestei
que o meu grande empenho
no novo posto do Governo
seria o restabelecimento ur-
gente da normalidade consti-
tueional em todo o pais. E
V. Ex., sempre animado do
mais nobre e generoso espiri-
to publico, assegurou-me todo
o apoio para resolver o ma-
gno problema, impondo á Na-
ção a confiança em seu apa-
relho legal, firmando que o
seu destino político é insepa-
ravel da ordem jurídica do
Kstado, fixando na conciencia
cos seus servidores o dever
cie defendê-la com os recur-
sos que os poderes públicos
não podem regatear, tudo su-
jeito ao inevitável imperativo
da Lei.

Premido pela angustia do
tempo, pois tudo deveria ie-
var a cabo em menos de duas
semanas, entrei imediata-
mente em contacto com os
aparelhos de defesa social e
politíca e com a organização
da Justiça Extraordinaria.

Verifiquei, á primeira vista,
a insuficiência técnica, a ps-
nuria de recursos, as cKficul-
dades materiais de quasi to-
dos os serviços da Policia, en-
tretanto, movido por um pos-
soai, em regra, digno de elo-
gios por sua dedicação e es-
forço na defesa da causa pu-
blica.

O Tribunal de Segurança,
assoberbado de trabalho, ain-
da incompletamente estabe-
lecido, em consequencia cio
lacunas ria legislação, não
obstante o esforço benemeri-
to de seus Juizes, nao conse-
guiu escoimar as prisões, que
a Policia ia enchendo na for-
çosa precipitação de seu tra-
balho.

Depois de visitar tais pri-
eões, que aliviamos o mais
possível, de presos, de culpa-
bilidade incerta, tomei conta-
cio, seguidamente, por um
lado, com o ilustre Prcsiden-
te do Tribunal de Segurança
I< acionai, por outro lado, com

dedicado Chefe de Policia e
seus principais auxiliares, e
também com o Sr. Coman-
dante da Policia Militar. Evi-
cientemente, no âmbito das
responsabilidades dessas au-
toridades, o estado de guerra
aparece como instrur.isnto
complementar dos müJS de
t|ue dispõem para o cumpri-
rnento de seus devores funcio-
r.ais. Assim, no clima reinan-
te, reclamam a prorrogação
das medidas de exceção, nas
cjuais enxergam a mais efici-
ente proteção da ordem mate-

ial do pais e da segurança de
ruas instituições sociais e po-
litieas. Entretanto, Sr. Pre-
í.idente da Republica, cabe ao
nosso Governo fazer justiça a
cultura, ao instinto de ordem,
t o patriotismo dos brasileiros.
Todos os direitos e interesses
morais e materiais do país U-
gam-se ao normal funciona-
i.iento de suas instituições
constitucionais. O credito pu-
Mico, a confiança no traba-
lho, as relações comerciais, o
prestigio internacional, tudo
depende do vinculo jurídico

Croanças
sem animo...

Seus filhinhos estãodesanimados? A senho-
ra precisa limpar-lhes

o systema© intestinal.
Precisa desembaraçar-
lhes o estomago e os in-testinos dos toxicos queeão bem prejudiciaes ásaúde. Dè a seus filhi-nhos um laxante suave
e delicado como o

"SAI DE FRUCTA"

que exprime o aperfeiçoa-
mérito da educação política
do povo.Não podemos parallzar,
nem estiolar o regime consta-
tueional, a pretexto de pre-
servá-lo do perigos reais que
se manifestam nas sociedades
políticas mais aperfeiçoadas
nn mundo, os quais são o im-
perntivo da época de trans-
formações sociais em que vl-
vemos.. O dever do Estado, é
pois, defender-se dentro da
normalidade e psrmanencia
do suas instituições, de modo
que essa defesa não se torne,
paradoxalmente, uma agres-
são á tranqüilidade dos espi-
ritos, perturbando os mais vi-
tais interesses e sentimentos
na existenoia quotidiana da
Nação.

Tratando separada e con-
juntamente com as já referi-
das autoridades incumbidas
da proteção social e da ordem
publica, conciliei os pontos
de vista da técnica o da idéia
geral, e depois, numa reunião
de membros dos mais autori-
nados das duas Casas Legisla-
tivas, firmando um programa
de reforma, recomposição e
aperfeiçoamento material da
Justiça e da Policia preventl-
va e' repressiva, reguladas,
afinal, no sistema legal, de
preservação e defesa da so-
ciedade.

Eis ai, Sr. Presidente da
Republica, sumariamente ex-
posto, o entendimento que me
permite propor a V. Ex. a
suspensão do estado de
guerra.Não escapará a ninguém a
gravidade das responsabilida-
des que assume o Governo,
tanto maiores quanto, propo-
sitadamente, tornei publicas
as respeitáveis opiniões do
Presidente do Tribunal de Se-
gurança e do Chefe de Po-
licia.

Mas, o Governo deve con-
fiar em si mesmo e no apoio
que certamente recebe de to-
das as forças vivas da Nação.
Declarando o inalteravel_ pre-
domínio da Constituição, o
Governo fortalece seu presti-
g!o moral, define uma politi-
ca de autoridade1-^ dentro da
Lei, a única política capaz de
preservar as liberdades indi-
viduais, mantendo ao mesmo
tempo a ordem publica".

A SI5NÍFICACÂ0 DEMOCRAICA CO PLEITO DE JANEIRO

As Cortes do Si^ma comunicam

e Ministro da Justiça o lançam

mo Salvado — A leitura cio prapf
— O P. S. D, chefia, no Maratíhã

do Sr, Jos

acc Crs, Preaiclonte da Republica
do. candidatura do Sr. Pli-

raníà do Sr, Armando de Sales
i, ú propaganda da candidatura
5 Ai.meri.co

Â reforma do Tribunal de

Segurança Nacional

Uma reunião secreta no Senado — Àrguido de
inconstitucional esse aparelho

l
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A Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado es-
Ceve reunida, ontem, á tarde,
secretamente. Nessa reunião,
que durou cerca de uma hora,
ao que conseguimos apurar,
não obstante todo o sigilo
mantido pelos membros da-
qucle colégio e demais sena-
dores, tratou-se da questão
da reforma do Tribunal de
Segurança Nacional. O re-
gresso do Brasil á normali-
dade constitucional, imposto
pela evidencia da paz c
tranqüilidade que desfruta-
mos e da segurança das nos-
sas instituições, impôs a me-
dida resolvida, ha dias, no
gabinete do Sr. ministro da
Justiça, entre S. Ex. c grande
numero de deputados e se-
nadores. Outra questão apre—
sentou-se, logo a seguir, ao
espirito daquele titular e dos
nossos legisladores: a do fun-
cionamento do Tribunal de
Segurança Nacional no regi-
me legal em que vamos re-
entrar.

Como não é possível fa-
ze-lo, com a organização que
possue atualmente, conven-
cidos que estão todos de que
assim se infringe o preceito
constitucional que tliz que
não haverá tribunais de ex-
cepcão (art. 113, n. 25), pás-sou-se a cuidar da sua re-

j forma.
No Sabado passado, aquele

titular conferenciou a res-
peito com os Srs. Medeiros
Neto, Pedro Aleixo e Alcan-
tara Machado.

Dessa palestra com o se-
nhor Macedo Soares é que
resultou a reunião secreta,
realizada ontem no Monroe.

Pôde o Tribunal de Segu-
rança Nacional, se bem que
modificado e aparado, cons-
tituir um orgão permr.nente
de justiça e, pois, funcionar
sem estado de sitio? Poder-
se-á dar-lhe uma organiza-
ção que o adapte aos nossos
princípios constitucionais ?
Poder-se-ã organiza-lo de
fôrma a não infringir o ci-
tado dispositivo constltu-
cional ?

Foram esses os pontos dis-
cutidos na reunião de ontem,
tendo se exa~.!nado o pro-
jeto apresentado na Camara
modificando a organização
daquele tribunal e tornando-o
um orgão permanente de
justiça."-'-emos ainda que surgi-
rani serias divergências, não

A Democracia brasileira Jo&a i intsntona que ali se teria verl-ficado.Fci a seguinte, em sua inte-
gra, a oração do representanteIntegralista:«Esmo. Sr. Dr. Getulio Var-
cas, D. Presidente da Republica_ a Ação Integralista Brasilei-
ra, como partldó pollti-o do am-
biio nacional, registrado no Su-
perior Tribunal Eleitoral, no
cumprimento do dever civico
imposto a todos os seus compo-
nentes pela Constituição da lie-
publica e leis do pais, terá de
comparecer ás eleições para a
sucessão presidencial e renova-
ção da Camara e do Senado, em
3 de Janeiro de 1U38.

S.ndo un. partido orientado,
não por interessas de grupos ou
de regiões, e sim pelos rígidos
princípios espiritualistas e na-
cionulistas, republicanos e demo-
craticos, entre os quais se, afir-
mam, como idéias nu.l:ares, a
Unidade da Patria e o respeito
á Pessoa Humana, a Ação Inte-
gralista Brasileira não poderia
entrar em entendimento com ou-
trus correntes, por mais respei-
laveis que fossem no âmbito res-
trito de atuação política que se
impuseram, a menos que se tra-
tasse de uma conjugação una-
nime de esforços no sentido de
uma solução de emergeneia em
face de perigos graves e imi-
nentes, como tem acontecido, na
historia política de muitos po-VOS.Não se tra;ando deste caso, a
Ação Integralista Brasileira re-
correu ao processo que se lhe
afigurou o mais democrático e o
mais condizente com o espirito
do regime, processo esse que e::-
prime por outro lado, a própriadoutrina dos cainisas-verdcs, a
qucl ensina residir no livre ar-
bitrio de cada um, na liberdade
de opção c na dignidade huma-
na da livre escolha — o funda-
mento indestrutível da Autori-
dade.

Enquanto a doutrina, para nôs,
tem a inflexibilidade de urna lei
filosofica, de um axioma mate-
matico, devendo ser aceita, ra-
cionalmente, por aqueles que ju-
ram servi-la. Lambem a Autori-
dade do Chefe, que para nos £
sem contraste na vida interna
do partido, procede da livre es-
colha de cada um dos seus parti-
darios.

Tivemos de aplicar essa regra,
cm se tratando da sucessão pre-
sidencial da Republica, desde que
a sucessão era posta em termos
de luta p:los que militam fora
de nossas fileiras. O mesmo che-
te determinou, então, a realiza-
ção de plebiscito, e, para que elo
se processasse livremente, trans-
mitiu toda a sua autoridade du-
rant-a a realização daquele co-
micio, a uma Junta Plebiscita-
ria Nacional. .Em 3.04G núcleos da Ação In-
tegrallsta Brasileira efetivaram-
se essas eleições Internas, fisca-
lizadas por elementos estranhos
à nossa organização partidaria,
que forneceram atestados sobre
a correção do pleito e da libvi*-
dade de que gozaram os vota»-
tes, sendo apenas na Baia, no
Paraná e em Goiaz impedidos
pelos governes, os integralistas
de exercerem esse direito.

Compareceram 849.375 votan-
tes, dos quais 848.354 sufraga-
ram o nome do nosso Chefe Na-
cional, Plínio Salgado.

Em consequencia desse resul-
tado, a Junta Plebiscitaria Na-
cional da Ação Integralista Bra-
sileira convocou a maxima auto-
ridade coletiva do mesmo Par-
tido, que são as Cortes do Si-
gma. São estas constituídas pe-
los membros do Supremo Conse-
lho Integralista, da Camara dos
Quarenta o da Camara des Qua-
trocentos, dos Arqui-Provm-
ciais, dos Chefes Provinciais, do
Quadro dos Veteranos, assim co-
mo dos deputados, prefeitos e
vereadores já eleitos pelo Parti-
do.

a iiúi cê ue kibiu» no PíC*íode 3 de oMiài.o. o upáita&men-to da candidatura do Sr. P.inioSalgado, coiíi o programa tota-iitar,o a que servo, vem cnca-recer a necessidade de retira-reni as forças democráticas, dasurnas que n:n breve se abrirãoaos sufrágios populares, tocios os.elementos necessários ao presti-gio do regime que presidiu o cie-senvolvimento de nossas rique-zas o permitiu ao nosso paisfruir, nos aius de sua mocida-de, os foros de civiilzaçao de
que nos orgulhamos,A jornada al está, conclaman-do a que se alistem eleitores
quantos o possam ser. Mas adeixemos eoiocada naquele pia-no em que a deseja o Sr. J„s6Américo de Almeida, quandomanifesta o proposito de aper-tar as mãos ao seu contendor.
qualquer que seja o resultado do
prelio eleitoral. Não a queira-mos senão naquela nobre eleva-
ção em que a almeja o Sr. Ar-mando de Sales Oliveira, quan-do, ontem, respondendo ao Ge-neral Felipe Portinlio reafirma-va que "jamais aceitaria umacandidatura que trouxesse emsi a eiva de regionalismo ou decogitações exclusivistas.nO pleito de 3 de Janeiro deveser uma grande afirmação de-mecratica. O que interessa, es-sencialmente ao resime é, antesdo triunfo de um ou de outroconcorrente, a realização de um
pleito livre, depois de uma pre-gação serena e patriótica, e co-roado por uma apuração justae acima de quaisquer suspeitas.A Democracia brasileira, nãose iludam cs que a desejam leal-mente servir, joga, derta vez, asua cartada mais decisiva.
O PEOG.RAMA DO SR. AR-

MANDO DE SALES
Como jâ temos noticiado, oSr. Armando de Sales Oliveira

deverá lèr, no proximo dia 2 de
Julho, nesta Capital, o seu pro-
grama como candidato da União
Democrática Brasileira. A re-
união, que a princípio estaria
marcada para um dos teatros
da cidade, talvez se realize em
praça publica.

AS CÔRTES DO SIGMA NO
PALACIO DO CATETE

O Sr. Getulio Vargas recebeu,
ontem, no salão de recepções tio
Polacio do Catete, as Cortes do
6:gma.Coube ao Sr. Manuel Hasslo-
cker fazer as apresentações efi-
ciai3 ao Chefe da Nação, que se
encontrava acompanhado de
membros de suas Casas Civil e
Millfar, e pedir licença para dar
a palavra ao Sr. Joaquim ,de
Araújo Lima, chefe da Provm-
cia da Baia e um dos camisas
verdes envolvidas pelo governodaquele Esto do em anunciada

se tendo mesmo encontrado
uma solução para o pro-
blema.

Acredita-se que o Sr. Al-
cantara Machado, e não foi
talvez o único, rep.liu todas
as fórmulas lembradas, con-
siderando-as todas atentato-
rias á nossa Carta.

As dificuldades foram tan-
tas, as divergências foram
tais e tão irredutíveis que
não houve outro recurso se-
não suspender os trabalhos,
ficando combinado que se
realizaria depois nova re-
união.

Reunidas as Cortes do Sigma,
foi proclamado por eles, diante
da apuração do Plebiscito, o can-
tilda.o da Ação Integralista Bra-
sileira á presidencla da Rcpubll-
ca, nas eleições de 3 de Janeiro

Àspectos da Camara.

O litro fiscal do Regimento — O que é correto e
o que é besteira —— I tido claro — Ecos

da Academia de Letras — O silencio
e o ouro — O Sr. Barreto Pinto e a City

— Apoiando um voto do ministro
José Américo

O Sr. Oliveira Coutinlio é
agora o fiscal sempre atento as
coisas regimentais. Suas ques-
tões se revestem de aspectos in-
teressantes. No d:a em que se
votava a moção de caráter par-
lamentarista, a proposito das
candidaturas presidenciais, cou-
be ao referido deputado focalizar
o caso de maneira bastante
curiosa, na sua simplicidade.

Ontem, com a reclamação so-
bre as votações nominais, o Sr.
Coutinho, ao mesmo tempo que
pugnou pelo cumprimento do
dispositivo regimental, demosis-
trou que o Regimento não esta-
va sendo executado. Era na con-
tagem, que nunca se fez, á pro-
porção que o votante respondia
sim ou não. Apenas, se da o re-
sultado final o esse com nao
poucos enxertos.

A reclamação era procedente,
pois se baseara em artigo clara-
mente redigido, que o Sr. Cou-
tinho leu. O presidente respon-
dc que a chamada ia ser feita
pela forma regimental. Para isso.
designa dois secretários ad hoc,
visto íalturem os efetivos. Co-
meçou a votação. O Sr. Claro
de Godói dá uma explicação aos
secretários que empunham as
listas com os nomes tios depu-
tados. Fala em segredo, baixi-
nho. Mas o microfone estava á
lapela e traiu o segredo. Disse o
Sr. Claro de Godói, de modo
também bem claro:— O principal é a chamadaO resto e besteira...•

Houve um arremate da sessãosolene da Academia de Letras,realizada Sabado. O Sr. JoãoCarlos Machado lamentou r.ãoter sido avisado em tempo paraa miscúo de representar a Ca-mara na posse do seu colegaJoão Neves. E este. ao iniciar seu
discurso sobre os parlamentarespresos, di.se algumas palavras de
agradecimento pela representa-

ção que a Camara enviou àquela
solenidade. •

O Sr. Figueiredo Rodrigues,
que c um tenaz combatente con^
tra a construção da cidade uni-
versitaria, considerando isso um
plano cu projeto monstro, disse
que já fizera cinco requerlmen-
tos dn informações ao Sr. Minis-
tro da Fazenda. Ontem partirao Sr. Sousa Costa, de avião
para os Estados Unidos, afim de
conversar com os credores do
Brasil.Não tendo havido resposta a
qualquer dos seus requerimentos,
conclue o Sr. Figueiredo Rodri-
gues que, nesse caso. é uma con-
denacao ao plano. Do contrário,
o Ministro da Fazenda teria res-
pondido, justificando o projeto.Como. Dorém, seria um despri-
mor criticar a obra de um co-
lega, o titular da Fazenda pre-fere o silencio. Este, pois, con-
tinua a valer ouro.

O Sr. Café Filho, depois de
se congratular pela deliberação
das forças políticas no tocante
á suspensão tío estado de guer-ra, citou diversos casas que de-vem entrar na prestação de con-
tas relativas a esse período.Descreveu .speciaimente aque-
le enisedio do Rio Grande doNorte cm que o dinheiro doBanco do Brasil ia sumindo ca-
da vez mais, á nroporção que iasendo contado e rccontado pela?autoridades qt-.e fizeram a apre-ensão do mesmo.•

O Sr. Barreto Pinto encontrou,
afinal, um assunto bom, que lhe
desviasse do ridículo em que cai-
ra. Tratou da City. Vai apre-
senta.- um projeto, mandandotornar som efeito o novo couvra-to da City Improve.-r.ents, con-
trato aprovsdo pela tíaniara, de-
pois de regeitado pelo Tribunal
de Contas, de acordo com o pa-recer do Sr. José Américo.

dc 1333 esse candidato é PlínioSalgado.
E' essa comunicação que vi-

mos fazer a V. E.i. Aqui estão
os chefes de todas as provínciasintegralistas, os representantes
do Supremo Conselho, das nes-
sas corporações internas, das
nossas representações aos Legls-
iatívos Estaduais e ãs Camaras
Municipais.

Vimos reafirmar ao Chefe da
Nação Brasileira os nesses pro-
positos de ordem, de respeito as
leis do pais, á Constituição da
Republica, assim como a nossa
firme deliberação de defender
nossos • direitos de propaganda,
de alistamento, de íun.ionamen-
co partidário, de vo.o, sem o que
tera desaparecido o regime.

Vimos confirmar perante a V.
Ex. o pensamento de raais de
um milhão dc camisas-verces,
que sustentam o principio do
Lispiritualismo contra o Matéria-
lismo; da Unidade da Patria
contra a Desagregação Nacional;
ca Família contra a dissolução
bclehevista; da Autoridade con-
tra a Anarquia; elo Pcder Cen-
irai contra o arbítrio das oli-
gárquias regionais; das Tradi-
ções Brasileiras contra ..oáas as
fôrmas patentes ou encobertas
de destruição das nossas estru-
turas morais.

E' com esse pensamento de
mais de um milhão dc brasileiros
que vestem a camisa-verde quecomunicamos ao Cheie da Nação
a escolha que lizemos e o nosso
comparecimcnto ás urnas nas
eleições dc 3 de Janeiro de 1S'ÜJ".

Finda esta oração, usou da
palavra o Sr. Getulio Vargas,
que, depois de agradecer a co-
municação afirmou que jamaistivera conhecimento alguni sobre
o que era realmente a Ação In-
tegralista.Supuzera, mesmo, que se tra-
tasse apenas de um airupamen-
to de jovens inexperientes.
Via, agora, porém, diante da
presença dc pessoas eminentes
como os Srs. Belisario Pena,
Rocha Vaz, Limais, Gustavo
Barroso e outros, que se engana-
ra, a talrespeito.Adiante, declarou que o Pre-
sidente da Republica não tem
candidato á sucessão.

Declarou, ainda, que jamaissurpreendeu de parte da Ação
Integralista, nenhum ato, ne-
nhuma resolução, que nao esti-
vessem dentro dos quadros de
ordem e cia lei, o que a tornava
uma força de organização na-
cional, sem carater regionalista.

A cerimonia obedeceu ao ri-
tual integralista, tendo o Sr.
Manuel Hassloclier erguido tres
Anaué ao Sr. Presidente da
Republica, após o discurso ds
S. Ex.
IGUAL CÒMUNICAÇAO AO
SR. MINISTRO DA JÜÜTIÇA

Afim de fazer igual comum-
cação ao Sr. Macedo Soares, es-
tiveram, no Ministério da Jus-
tiça, mais tarde, as Córtes do
Sigma. , ,Em nome dos visitantes falou
o professor Vieira de Alencar,
que expressou ao titular da Jus-
tiça a certeza dos Integralista de
que o proximo pleito decorrerá
num ambiente de liberdade e
garantia absoluta, asseguradas
pelo Governo Federal. E acres-
contou que essa certeza a tinham
depois que escutaram as pala-vras que, pouco antes, lhes ha-
via dirigido o Sr. Getulio Var-
gas, quando lhe foram fazer
igual comuúnicação.Em resposta, o Sr. Macedo
Soares proferiu o seguinte dis-
curso: ,, ,— "Senhores Integralistas.
Agradeço sensibilizado a comu-
nicação que vindes fazer ao Mi-
nisterio da Justiça do que a
Ação Integralista Brasileira es-
colheu candidato para as proxi-
mas eleições presidências da
Republica o eminente brasileiro
Dr. Plinio Salgado.

Limito-me a declarar-vos que
o Governo da Republica mante-
rá rigorosamente a imparcialida-
de e, seguramente, os direitos
de todos os partidos registrados,
em toda a campanhía eleitoral.
Os antecedentes do Presidente
Getulio Vargas, aliás, garantem
de sobra que as eleições de 3 de
Janeiro de 1033 so processarão
com a mais ampla liberdade o
com inteira garantia dos direi-
tos de todos.Devo dizer-vos que a Ação In-
tegralista Brasileira não tem sua
existência assegurada simples-
mente por um registro que po-
deria ser feito por qualquer pes-
sos, por três ou quatro indivi-
duos reunidos cm torno_ de um
rotulo de paTtido. A Ação Inte-
gralista Brasileira está assegura-
da como único partido nacional
existente no Brasil, e garantida
por grandes nomes nacionais que
aqui se acham presentes.Era, senhores integralistas, o
que eu tinha a vos declarar".
O APOIO DA AÇAO LIBER-

TADORA
Agradecendo ao General Fell-

pe Portinlio o apoio da Ação L.I-
bert.adora. o Sr. Armando de
Sales Oliveira lhe endereçou o
seguinte telegrama:"Tive noticia, com viva emo-
cão, da atitude assumida pelos
eminentes patrícios, deliberando
constituir a Ação Libertadora
para dar seu apoio ás forças civi-
cas que formam, hoje, a União De
mocratica Brasileira e sustentam
minha candidatura á sucessão
presidencial. Desejo correspon-
der a tão grande honra e a tao
forte estimulo, provbidos ainda
uma vez do Rio Grande do Sul,
afirmando que jamais aceitaria
eu uma candidatura que trou-
xesse em si a eiva de reglona-
lismo ou de cogitações exclusl-
vista';. Tenho a satL^raçao de
verificar que igual inspiração
çuiou as resoluções da Ação Li-
bertadora. fiel aos desejos do seu
grar.íe Estado, de considerar,
anenas, neste momento, os am-
pias quadros da Nação, ofere-
cendo aos brasileiros um nobre
exemplo ile desprendimento e
de coragem. A compreensão do
dever comum liga, com firmeza,
todos os c-lcmentos componentes
da União Democratiea Erasilei-
ra, e estes saberão cumprir esse
dever, nas urnas. Sou extrema-
mente p^rato a todos os membros
da Ação Libertadora c especial-
mente a seu honrado e veneran-
do presidente. General Felipe
Pertinho, assegurando a todos o
meu mais alto apreço".
EM PROPAGANDA DA CAN-
DIDATURA JOSÉ" AMÉRICO

Como noticiámos, partiu, on-
tem, para o Maranhão, pelo

avião da PanaT, o deputado Ma-
galhães de Almeida, chefe do
P. S- D.O seu proposito é percorrertodo o Estado em prepagandada candidatura José Américo.
O bota-fóra do representante
maranhense esteve bastante con-
corrido, destacando-se no aero-
perto a presença dos Srs. Almi-
rante Henrique Aristides' Gul
lhem. Ministro da Marinha; s?-
nador Medeiros Nete, Presidente
do Senado Federal; deputado
Noraldmo de Lima, leader da
bancada mineira; Alfeu Doniin-
gues, representante do Ministro
Jos^ Américo.
A CANDIDATURA DO SENHOR

ARMANDO DE SALES NOS
MEIOS ACADÊMICOS

O professor Valdemar Ferreira,
le-tclcr da bancada constitucio-
nalísta na Camara dos Depu-
taclos, recebeu do Comitê Acade-
mico Pro-candidatura Armando
de Sales, da Faculdade de Direi-
to de S. Paulo, o seguinte tele-
grama:"O Comitê Acadêmico Pro-
candidatura Armando de Sales
Oliveira, recentemente fundado
ra Faculdado dc Direito de São
Paulo, constitivdo por alunos fi-
liados ao Partido Constituclona-
J'sta, c elementes dissidentes do
P. R. P... antiga Federação
dos Voluntários e independentes,
com alto objetivo de arregimen-
ter as forças que apo!am a cati-
didatnra do eminente Sr. Ar-
mando do Sales á alta mag'stra-
t"ra do pais. congratula-se com
V. Ex. e mais membros da Ce-
raísr".o Diretora pela fundação
da UnJfio Domccratica Brasilei-
ra, pedindo a filiarão do nosso
rv?"ité. — ('O Cirr.ro Augusto
Vieira, Luis Eclmur Arar.tes Bar-
reto, iUiro Soares Andrade. Mi-
chel Uai/c.'. ne'r> Comissão Exe-
cutiva do Ccmité".
A LT^.^DADE DOS PRESOS

NAO DENUNCIADOS
A um tias deputados s'gnata-

rios do apelo endereçado ao se-
nhor Ministro da Justiça, solici-
tando a liberdade para os presos
políticos sem culpa formada e
sem pronunciamento dos Tribu-
nais. S. Ex. em resposta enviou

seguinte ofic'o:
Gabinete n. 99 — Em 10 de

Junho de 1937.
Srs. deputados Macario de Al-

meida, Dan'el de Carvalho, Fur-
te do de Menezes. Bandeira Vau-
phan, Luts Tirell. Le vindo Coe-
lho, Camilo Mcrcio, J. J. Sea-
bra Pinheiro Chagas. João Tos-
tes, Niceláu Vergueiro, Mota
Lima e Jesé Bernardino.

Em resposta ao apelo que me
haviam dirigido, solicitando u

birde.de dos brasileiros e cs-
tra ligeiros retidos nas prisões,
sem culpa formada e pronuncia-
mento dos tribunais, tenho a
honra ds declarar-vos que um
dos meus primeiros pensamentos,
ao assumir a direção deste Mi-
nisterio, foi atender a problema
de natureza tão delicada.

As visitas aos presídios desta
Capital, empreendidas, como sa-
beis, para melhor conhecimento
dc suas verdadeiras necessida-
des foram ditadas, outrosslm,
pelo objetivo de averiguar a sl-
tuacão daqueles d'etidos.

Não vacilei em tomar a lnl-
ciat va já do vosso conliecímen-
to. Mais de 300 encarcerados
foram restituidos á liberdade,
por ordem escrita do Sr. Capitao
Filinto Muller, DD. Chefe de
Policia. ..Dentro dns normas rigiüas
traçadas pelo Governo, 6 justo
que sejam reparados os possi-
veis equivocos naturalmente ori-
lindos do momento social brasi-
leiro. Em face, porém, do desejo
de acertar, as portas das prisões
abrem-se, agora, para aqueles
qüti fizeram Jús ao vosso apelo
humanitario.E' o que tenho a honra de le-
var ao vosso conhecimento, apre.-
sentando-vos cs protestos de mi-
nha elevada estima e disointa
consideração.O Ministro da Justiça c Nego-
cios Interiores (a.) Josc Carlo3
de Macedo Soares".
O REGISTRO DA U. D. B.

A Comissão Executiva da "U".
D B." esteve pela manha de
onbem mais uma vez reunida,
na residencia do Sr. Armando
de Sales'. Além de outros assun-
tos, foi comunicado as providen-
cias que Já vão sendo realiza-
das, afim do que seja registra-
do, no Superior Tribunal de Jus-
tiça Eleitoral a denomlnaçao"União Democratlca Brasileira .

A CANDIDATURA DO SR.
JOSÉ1 AMÉRICO NO

MARANHAO
O Deputado Magalhães de Al-

meida, chefe do Partido^ Social
Democrático do Maranhao, re-
cebeu do presidente do Diretorio
Central do mesmo Partido o se-
guinte telegrama:"Diretorio Central Partido esta
organizando vários comitês pro-
paganda candidatura Jose Ame-
rico todos bairros capital, alguns
dos quais Jà em atividade. Re-
comendou subdiretorios interior
adotarem referida candidatura,
que tem sido aceita com grande
entusiasmo. Conta levar urnas
grande votação candidato naclo-
liai cujo nome desperta maiores
simpatias. Aguairda próxima
chegada querido chefe para cor-
religionarios organizarem cara-
vanas excursões todos municipios
interior maior propaganda pos-sivel. PacotiVia, já iniciou
campanha eleitoral publicando
diariamente artigos redação dl-
versos colaboradores propagan-da candidato nacional. Abraços.
Tcodoro Roscl, Presidente Dire-
torio Central".
O ALISTAMENTO ELEITORAL

NO MARANHAO
O numero de eleitores do Ma-

ranhão, já conhecido pelo res-
pectivo Tribunal Regional, atiu-
ge a 61.115; bem como que os
partidos políticos estilo lntensí-
ficando o alistamento em todos
os municípios. 

Jóias! reloglos! quem
não os deseja? O CON-
CURSO DO LAR os oferc-
ce em prêmios a seus con-
correntes.

• Escute, camarada! Não
seríi vocO, por acaso, um
desses que tomam
o TONICO
BAYER?

X
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0 DIA DOS SENADORES

A autonomia do Distrito — Fatos t'a atuaiidads
— Criticas severas ao governo

A noticia dada pelo JORNAL
DO BRASIL ante-ontem, sobre
o pensamento do Governo relati-
vãmente á autonemia do Distri-
to Federal é absolutamente ver-
dadeira.O Sr. Ministro da Justiça vai
reunir, cm seu gabinete, os pro-
sidentes, leaders c outros mem-
bros da Camara e do Senado,
afim de discutir o assunto, sen-
do 3 seu ponto de v.sta o de que
o Distrito não deve ter aUtcno-
mia. Sugere, pois, aos legislado-
res uma emenda suprimindo a
rei/ dcterviinativos dada pela
Carta víe 16 de Julho á cidade.

Vingará a idéia?
«

O fáto dos extremistas da dl-
reita que se batem pela subver-
são do regime consagrado pela
nossa Constituição terem rcali-
zado um desfile, uniformizados,
pelas ruas principais da Capi-

tal, ainda em estado de guerra,foi objeto dos mais severos cu-
mentarios, ontem, 110 Monroe.

Ouvimos, a proposito, dce ele-
mentos de direção do Senado
criticas veementes ao procedi-mento das nossas autoridades.

E* verdade que as medidas
que o novo titular da Justiça
vem praticando e a resolução
tomada, de suspender o estado
de guerra, em consequencia tío
pronunciamento quasi unanime
dos representantes do povo que
têm assento nas duos Casas cio
Legislativo estão a. mostrar oue
o Brasil caminha para uaia >-
ca de liberdad-j.

Mas. observam cs ssuadorcr.
se ainda estamos tr.i estado d-
guerra, como permitir logo
desfile o como ceder o Institua
Nacional d.> Musica, isto e, um
proprio federal, para uma reu-
nião desses inimigos do regime.

O NOVO CHEFE DO E5-
TADO MAIOR DO

EXERCITO

FOI NOMEADO O GENE-
K.AL GÓIS MONTEIRO

Na pasta da Guerra fo-
ram, ontem, assinados dc-
cr elos pelo Sr. Presidente
da Republica, exonerando
do cargo de inspetor do 2"
grupo flc regiões o General
de Divisão Pedrò: Aurélio' de
Góis Monteiro; e nomean
do-o para o cargo do Chefe
do Estado Maior do Exerci-
to, de cujo cargo também
foi exonerado na mesma
data, o General de Divisão
Arnaldo de Sousa Pais ile
Andrade.

Congresso tio Partido
Social Democrático tio

Ceará
4. CHEGADA DE VÁRIOS PEO-

CURES A' POUTAiLEZA
FORTALEZA 14. (A. 1!.) —

Apesar da chuva que caiu msts-
tsntomentc durante o dia e noito
de ontem, desde as primeiras ho-
ras da manhã milhares depescoos
aguardavam, na barra do Rio Coa-
rá, o avião cm cujo bordo viHjti-
vam os deputados sulistas, cjue
visitam, agora, esta capital, alim
de assistir o Congresao do Pon.l:
do Social Democrático c que tera
logar amanhã.

A-s 9 horas e <0 minutos c!ie-
garam a esta cidade os Srs. Mo-
rais Andrade, Alarico Caiuhl. Raul
Biteencourt. Fernandes Tavora e
Damocrilo Rocha, que íoram rece-
bldos sob aplausos da multidão.
Formando o cortejo do 123 auto-
movelsr os visitantes rumaram
para o Excelslor Hotel, ondo íol vl-
vado o nome do Sr. Armando de
Sales. Enquanto Isso sa passavaem frente ao hotel, a Praça Ferrei-
ra estava completamente cheia de
boletins e cartazes pró-candlda-tura Josí Américo A Presidente da
Republica. Da sacada do Excel-
slor íalou o Deputado Raul Biten-
courf. exaltando n democracia.
Em seguida, o Sr. Morais Andra-
de disse palavras cheias de entu-
slasmo pelo Norte que acaha de
conhecer.
A viaçrem do Sr. Ministro

da Fazenda aos Esta-
dos Unidos

A PA2SACM3M PELO RECIFE
DO SR. SOUSA COSTA

RECIFE 14 (A. B.1 — A'S 10
horas e 45 minutos de hoje che-
gou a esta capital o Ministro Sou-
sa Costa, titular da pasta da
Justiça, que viaja para os Estados
Unidos. O Ministro da Fazenda
recebeu, no aeroporto, cumprlmen-
tos das autoridades íederals e es-
taduals.

O representante da
região do Triângulo 110

novo partido situacio-
nista mineiro

TJBERvABA 14 (H.) — Os mu-
nlclplos do Triângulo de Minas,
em sua grande maioria, vão apre-
sentar o nome do Sr. Jehovah
Santos, prefeito de Araguarl. pararepresentante dessa regifto no
novo partido situacionista minei-
ro, como membro da respectivacomissão executiva.

Os provisorios gaúchos
DECLARACV.O DO COMAN-DANTE DA BRIGADAMILITAR

PORTO ALEGRE. 14 (H.1 —
Ouvido pela imprensa, o coman-dante freral da Brigada Militar
declarou que por ocasião do mo-
vimento de 1932. a Brigada re-
cebera 11.000 armas destinadas
aos provisorios. Até 1934 já ha-
via entregue cerca de 6.000, de-
pois disso, fizera ainda outras
entregas que elevavam para 7250
os armamentos restituidos, res-

Chegou a Goiania o depu-
tado Domingos

Velasco
GOIANIA, 1-1 ("• B.) —

cedento do Rio tío Janeiro, che-
gou a «stn capital o Deputado Do-
mlngos Velasco, qna iene concor-
rida rcccção.

Instalou-se .1 Assembléia
Legislativa dc IVIaío

Grosso
CUIAB.V, li (II) • Com a

preserfça de dezenove d-ipuíÊdo^t
instalou-se a Assembléia Irfgifila.-
tiva. para ouvir a leitura da men-
sagem ao Interventor Federal.
Serão eleitas amanhã varias co-
missões.

Instalou-se, em Porto
Alegre o Centro Civico

Central "Getulio
Vargas"

PORTO ALEGRE, 3(II) . —
Sob a prasiclencla do fcfr. Viriato
Dutra, Presidente da Assembléia
Legislativa, e com a presença do
Sr. Palm Filho c outros depu-
tados. reallaou-se, perante jjrantíeassistência, a fundação o a ins-
talação do Centro Civico Centrai
Getulio Vargaà. Durante a re-
união, falaram o Major. Manuel
Loüzada, que foi aclamado pre-sidente da nova entidade, Depu-
tado Coelho Sousa, Dr. Armando
Barbosa, p acadêmico Porto Pires
e o íerro-vlario Artur Cabral. To-
dos os oradores foram multo
aplaudidos e os nomes dos Srs.
Getulio Vargas, José Américo e ou
dos prócerea da Frente Única fo-
rani por multas vezes, também,
aclamados pela assistência.

A campanha em prul d.i
candidatura • do Sr. Jüsê

Américo na Paraíba
JOÃO PESSOA. K (A. 13.'' -

O jornalista Orris Barbosa, mre-
tor do jornal oficial Unido, falou
como membro da Frente Intele-
ctual Paraibana, em propagandaá candidatura tío Sr. José Ame-
rico. Oiz que o seu candidato
Iniciou no Brasil a luta contra o
comodismo burocrático, contric
as praxes envelhecida;; da adnil-
rAstração publica o finalmente
contra uin oceano dc inteersses
particulares em que envolveu «.
ambição dos negocistas cie toda.
os matizes. Mas, a sua maior
luta foi contra a seca do Nordes-
te. O Sr. José Américo, dis o
Sr. O-rris Barbosa, depois dc
outras considerações, nao é uni
desiludido por que soube resir-
tlr a tudo, apesar de ter raa.-i
que muitos outros companheiros
da revolução motivos para tudo
abandonar e não mais tentar
qualquer sacrifício pessoal peo>
bem publico. No Ministério da
Viação revolucionou a tradlclc-
nal pasmaceira. injetando-lhft
sangue novo. Tudo venceu pela:s
características da sua persoiirJí-
dade cio homem do sertão, cs
homem da terra que sofre.
A próxima convenção rio

Partido Republicano
Paulista

O QUE IOTORMA TTM JORNAL
DK SANTOB

R. PAULO, 24 (H) — A "Trl-
buna", dc Santos, publicará ama-
nhà a sesulnto nota política:"Segundo informações obtida?
pela reportagem da "A Tribuna",
em fontes merecedoras do todo o
credito, na convenção que o Par-
tido Republicano Paulista reall-
aarã esto mês pára botnologaçHO
da eseollia da candidatura do Sr.
José Américo, será proposta a cr-
pulsílo do seio do partido dos dlo-
sidentes ieaderados pelo Sr. 811-
vio de Campos. Essa medida «;n<,
fundada cm dispositivos do re—
gimento Interno do Partido Ro-
publtcano Paulista.For outro lado, dlz-se que o 6r,
Silvio de Campos e seus compa-
nhetros caso n&o se antecipe sua
e.vpulsSo do Partido, pretendem,comparecer â Assembléia perre—
pista, ali defendendo o seu pontode vista**.

tando agora 3000 armas oue está - 
entregando na medida do pos- j (Continua na pagina 10),
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Como o Presidente da Associação Comercial de S. Paulo, czcla-
tece a situação> adiantando suge stões para debelar o descontai-
tamento que existe, sem prejuizo de quaisquer interesses em jogo

Os nossos presados colegas deA Gazeta, de São Pimlo, publl-caram em sua edição do dia 9do corrente, com o titulo c sub-títulos acima, a seguinte entre-vista que sobre o problema café-ciro lhes concodeu o presidenteda Associação Comercial de SáoPaulo."Sobre a situação que se esbo-ça na praça de Santos, o que se-ria uma resultante das disposi-çôes assentadas pelo ConvênioCaféeiro, têm-se noticiado boatosos mais alarmantes, inclusive oda revisão de parte do progra-ma assentado naquele conclavede Estados produtores.E, naturalmente, no afan depormenorizar os acontecimentosas agencias tclegraficas trans-mitem e os jornais estendemseus comentários sobre tão de-licado assunto criando um am-bien.e de incertezas não só pa-ra aqueles que diretamente ml-litam no comercio do café, comopara os poderes públicos ,iuetem a responsabilidade de con-duzir a bom termo a políticaeconômica que vêm desenvolvendo.
Sabe-se que a importante pra-ça paulista registra lioje certodescontentamento entre os seuscomerciantes, mas isso não im-plica ein dizer que aquele mer-cado não esteja munido da maiorboa vontade para a solução doproblema que o aflige, sabendode antemão quão difícil é a ta-refa daqueles que têm sobre si,como dissemos, a responsabilida-de da política caféeira con vi-gor.E Justamente por pensar nesse«entido é que a Associação Co-inercial de Santos vem de-senvol-vendo o melhor dos seus esforços,

Junto ao presidente do Departa-mento Nacional do Ca fé, afimde que os direitos reclamados al-cancem uma fôrma satisfatóriade solução, sem prejudicar oe in-teresses da lavoura e muito me-nos os Interesses que aquela Ins-íltuição tem por 7-elar.Procurando assim csdlav&sw oassunto que tem sido roottvo denoticias desencontradas a boa.-tos os mais absurdas, publicadosno Rio, A Gazeta procurou ou-vir Sabado o presidente da As-soclação Comercial de Santo3 edelegado do comercia sanlista noultimo Convênio ha pouco reall-r,ado na capital da Republica.S. S. atendeu-nos proratamen-te, o que aliás é seu habito paracom os homens da Imprensa dequem é grande amigo. Quandolocalizamos o lugar onde se en-contrava, pois que fiera, no Sa-bado para a residência ào mussua filha, havia então hií poucochegado de Santos, onde mornen-tos antes presidira importantereunião."A sua stupeft» — dtesí-nos,respondendo & nossa primeirapergunta que encerrava toda atése do que S. 3« ncws deveriaexpôr — tem todo o íundamen-to. Sobre o que 3aa x&a praça deSantos têm-se dito coisas asmais desenconttada.% chegando-ae mesmo & prever um rompi-mento. Maior absunúo portantoé impossível. E nem sei camo haquem se apresse a transmitir no-ticias tão prejudiciais nos 5ntc-resses da coletividade sem wrn
prério estudo ponderado «obreas conEequenciaa qne tais boatos
podem troser."O comercio «nttste, <to isto,Ciem interesses 3. reivindicar, in-teresses asst^uriwkw anterior-mente, mas os procura obterdentro da medida que é possívelconciliar, sem íerlr ou tios que®e lhe correlacionem c que emsentido indireto poderiam trazer.Ilies dissabores ainda maiores.Nessas condições é que tenho es-tudado com os meus companhel-ros uma íórma conciliatória, pa-ra resolver o problema, o que Jáfoi feito e apresentado ao pre-sidente do Departamento Naclo-nal do Café e que vem mereceu-do cento por cento das atenções<Se S. S.""E no que consistia a su-gestôo ? Sobre o que íoi apre-centado ao D. N. C., o que pen-sa V. Ex ?"Muito fácil. Verá pela ex-posição que vou fazer e que po-derá transmitir aos seus leito-res.

O Convento Caféeiro que se re-tiniu em Maio proxlmo findo,no Rio de Janeiro, aprovou en-tre as suas clausulas a que re-gula o escoamento dos cafés dasafra a se iniciar a 1.» de Julho,proxlmo luturo a razão de 65 0 0de cafés de safra nova e 35 ojodos cafés das safras anteriores,modificando assim os regulamen-tos de emborques adotados ps-lo Convênio Caféeiro de 1935 epelo Departamento Nacional doCafé para o ano de 1936, que de-terminavam fossem as entradasdos cafés nos portos na propor-çfto de 60 o[o da safra anteriore 40 o|o da safra nova inclusiveo* cafés preferenciais.

nando Costa por intermedio deuma Comissão, que foi se enten-der com esse distinto e compc-tente presidente do Departamen-to Nacional do Café no Rio deJaneiro o plano que tem sidoobjeto de criticas injustas pelaimprensa, devido seguramente Afalta de esclarecimento sobre oassunto.
A praça de Santos, afim de po-der cumprir as suas obrigaçõesdependentes de financiamentosbaseados nas entradas anterioresdos cafés das safras passadas,procurou o meio de desembara-

çar maior quantidade de cafésdas safras anteriores sem prejul-zo do equilíbrio estatístico e doplano geral adotado pelo Con-venio e a encontrou na propostafeita á Diretoria do Departa-mento, que foi muito bem rece-bida, pelo Sr. Fernando Costa.Consiste essa medida na vendaao D. N. C. dos cafés das sa-fras passadas retidos nos regula-dores, ã razão de ôOSOOO, cafésestes cujo valor atual é de 80?a í)0$000 por saca, com prejuízoportanto de 30$ a 40$000, flcan-do o operador com o direito doreceber da safra nova, na quotade 65 ojo que lhe 6 destinada,igual quantidade de eaíé. Ora,não estando aquele café sujeitoa sacrifício, porque jâ satisfezessa obrigação por ocasião deseu embarque, nada mais Justo

do que receber quantidade igual! aos comerciantesa que vendeu, o operadoi co:n-
prando o caie da s.irra nova nointerior ao preço, por exemp;o,de 80J000 c vendendo-o ao pre-ço livre p:ovavcl de 120SÜ00. re-oupsrará o prejulro verificado navenda do café da série retida,talvez com alguma vantagem,
que lhe pe mitirá pagar ao pro-dutor maior preço, ao mesmotempo que o mercado ficara su-prltío de maior quantidade decafés novos, desenvolvendo-se
provavelmente com vantagem aexportação."O que pretende o ccmerc*ocom esta medida 6 desembaraçarcm menor tempo os cafés das sa-fras velhas, cuja demora nos rs-guiadores vem prejudicar o seucredito, ao mesmo tempo que fl-cará encarecido no valor dos Ju-vos, quebra de peso, estrago dasacaria, alem do desmerecimen-to da qualidade, devido ao maiortempo da retenção. Como se vô,é uma providencia conciliadorade todos os interesses em jogo eque, não prejudicando o equili-brio estatístico, porque esta com-pra tem de ser feita dentro daspossibilidades atribuídas ao De-partamento e relativas ã entro-ga de cafés novos aos outros Es-tados, além da quota de 30 o'opara completarem as necessida-des da sua exportação, não ha

iavrndoreu
das sacraspossuidores do cafés

passadas"."Acresce que a operação seráde iuero para o próprio D. N. C.que pagará menor imporcanciapara estes cafés das séries retl-das do que a que teria de pagarpara os
existente cafés do :n;erlorno mercado".

O Dr. Assunção Neto, que éum des mais autorizados co-i uhecedores das questões do ca-fé, fez-nos toda essa exposiçãodiscorrendo e argumentando coma facilidade caraterlstlca daque-le-s que são senhores absolutosdos problemas que focalizam.Em torno do que nas expôs eque em síntese transportamos
para os nossos leitores, S. S. teza seguir uma sírio grande dcconsiderações, demonstrande-nos
que entre a praça dc Santos eos seus interesses e o Departa-monto Nacional do Café com asua ?.lta, e delicada mlssõo, os
pontos de vista estão felizmen-te identificados e nenhuma du-vida paira.
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aumento do numero c,e meuibrosua. ^.y^issão, dc 11 para ló. não

¦Sr. Jotio Carlos M.i
pisse o üder liberal do RmOrande tio SuJ que deixou eecmparecer a posse do Sr. Joã.iNeves na Academia <iij Locras,por não ter sabido em tempo, dr\inclusão do seu nome na cenis-5ao para tal fim desijnárfa Te-r.a muito prazi-r — acentúa —em assistir a solsn.dade oe po.;-íe ao grande tribuno gatUiio.

A RE," VIS AO DO CONTRATODA CiTi lAIP.iOVEMiiiílo
Aprovada a ata r lido o expe-dienuc:. o sir. baiicio Pin^o p*o-testou contra a aprovação Joprojeto de resolução que devaciiivoema í>oí" cento aa laxasiyi uui, porque lornaram mais de sancamenio a serem o 1ouiceis as reunites. City Improve ..cm," if,1,?"VO ^r. Presideme Pedro Aieixo orador que o nwyecUvo con*"1*0solicua qo nr. PiCoidenie da con:ou com » dcsprovacao linlComljsuo ds consutmvao e Ju»- nimo do Tribunal de Co^f "

de Prgaiuzar uma no cnlrctamo mal iora d'.s-o -iL.a«,uo uua oroii'ins 1,^ in« «»|. do na Camara. oncie .'1

razão alguma para ser negado íoi exposto"

— "A colaboração nunea fai-teu de nenhuma parto e o quese_ propala fóra cio nosso Estadonão pôde cm absoluto servir demotivo para reivindicações in-existentes e porcar.to íóra do que• concluiu S. S.

REUNIRAM-SE OS PRESIDENTESHMMBBaaMBBBB I JáajtwraiMHirosr.T. HH—BM»
DE COMISSÕES DA CAMARABnfmnrvm-yna.viJMrmiTr-.r/;. ^i^w^Tasm^ai^taagsgap

assentaram a matéria que terá votação no de-
correr da present e sessão legislativa

"Por maior que tivessem sidow meus esforços, como ropresen-tante da praça de Santos 110Convênio deste ano, para quecontinuasse em vigor esta pro-porção, a mais equitativa, aümde ser o mercado p:ovido de to-das as qualidades; não obstantehaver um superávit superior a0.000.000 de sacas de caies daseafras anteriores a serem expor-tadas ooncomitantemcnte com aiifra nova, não me foi possívelconseguir melhor vantagem coque aquela que foi aprovada pe-lo Convênio, e que nào podia sa-tlsfazer ós necessidades da pra-ça de Santos que tem toda essamassa de café das safras passa-das financiadas por conta pro-pria e por conta dos seus comi-tentes nos bancos".¦A Praça julga-se com c direi-to adquirido incontestável de re-ceber precipuamente 03 cafésdas safras anteriores na ordemcronológica dos embarques; cn-tretanto, não querendo prejudl-c*r a lavoura, cujos interessessempre defendemos ao lado dosInteresses do comercio, procurouencontrar medidas colaterais queviessem suavizar a situação, afimde que não ficasse prejudicadaa aprovação do Convênio. Eispor apresentou ao Dr. Fex-

Soíb x presidência do Sr. Pe-dro Alabco. Presidentè da Ca-mara doa Deputados, reuniram-se, no ultimo Sabado, 12 do mêsem cucso, na sala da Comissãodo iMnanças. oa presidentes dasComissões da Camara, perma-nentes e temporarias.Abrindo a reunião, o Sr. Pe-dro Aleixo declarou quo deixarapassar alguns dias, depois deeleitas as Comissões, para con-vocar a reunião, afmi de que es-tivessem oa respectivos presi-dentes senhores das tarefas decada uma. delas, informando demodo útil. A Comissão Exe-cutiva se tem reunido com re-gularidade. afim de tratar de as-euntos administrativos e Já. as-slnou. estando em condições defigurar na ordem do dia, o pa-Tecer relativo a resoluções quevisam alterar o Regimento In-torno. Esse parecer íoi relatadopelo Sr. Alberto Diniz.O Sr. Artur Nelva, Presiden-4© da Comissão de Agriculturadiz que na pasta dessa Comis-sito náo existe papel algum pa-rado. Todos já foram distribui-das e terão, dentro em breve, oapareoeres devidamente resolvi-dos,O Br. Barres Penteado, pelaordem, trata de um requerimen-to qua apresentou no plenárioquanto a pareccrcs da Comissãode Tomada de Contas, achandoque ha discordância nos relati-ros ás proposições ns. 35 e 37,um mandando arquivar e outroentrando 110 mérito do ato doTribunal de Contas. Julga quea Comissão não deve conhecerdos atos do Tribunal senão emcaso de registro sob protesto,quando haja um dissídio entreo Executivo o a referida cor-poração.O Sr. Morais Paiva explicaque as proposições 35 e 37 tra-tam de matéria diversa. O Sr.Barras Penteado labora em doisequivocoa: primeiro quandoopina que a Comissão de To-mada de Contas sómente deveconhecer das atos do Tribunalquando houver registro sob pro-testo. Havendo negação de re-gistro de um contrato, fica estesuspenso até que a Camara dosDeputados se pronuncie. Conse-quentemente, lia necessidade deintervenção da Camara. Quantoá proposição mandada arquivar,resulta de uma situação anor-wal. porque o orçamento de1934 continha a taxa de viação,tributo qui: íòra constitucional-mente abolido. O Ministro pro-videnciou sobre a cobrança e oTribunal recusou registro aosrespectivos contratos. A Cama-ra não se pode pronunciar nempor um, nem por outro, pois quenmbos obedeceram a preceitoslegais e a cobrança feita foi deacordo com o orçamento. Eisporque todos as pareceres rela-tivos ao assunto concluem peloarquivamento.Intervém o Sr. Armando Fon-tes, com apoio de muitos dospresidentes reunidos, que a ma-teria em debate escapa á deli-beração dos presentes. E' umaquestão que somente a Mesa ouo plenário deverá resolver...Informa ao Sr. Presidente quea Comissão do Industria c Co-mercio de que 6 presidente. es:àccm todos os papeis cm diaApenas se demorou na pasta umaproposição, que já foi, no entan-to, distribuída e deverá ser re-metida á Ivlesa dentro de pou-cos dias.Como presidente da Comissãode Diplomacia e Tratados, o Sr.Renato Barbosa inXcrma quee.sta Comissão já deu parecersobre tedas as proposições qu?tinha na sua pasta, algumasdas quais se encontram impres-sas e prontas pnra entrar naordem do dia. Ás que estão de-

pendendo de parecer terão esteassinado em reunião próxima,O Sr. João Simplicio. prcsl-dento da Comissão de Finançase Orçamento, declara que a leigeral de receita e despesa parao exercício de 1038, se b;m queíecebida ha uma semana a pro-posta do Poder Executivo, já seencontra cm estudos muitoadiantados e deve ser assinadaate Sabado, 19, para ser colo-cada cm pauta e receber asemendas de plenário relativasao segundo turno. O projetorelativo ao penhor agrícola seencontra dependendo de pare-cer da Comissão de Constitui-çao e Justiça. E' projeto quemerece especial atenção e envol-ve uma grande neceísidadc. AComissão de Finanças tem emseu poder proposições impertan-tes referentes a tributos, impôs-to de renda, impostos de con-sumo e outros, todos eiivolven-do matérias que precisam de in-íormações, estudas e dados minucicsos. O projeto relativo aserviços Industriais sc encontracom o parecer já bastanteadiantado, devendo ser relatadolia próxima semana. Outro pro-jeto urgente e que se encontrana Comissão de Constituição eJustiça, precisando de anda-mento rápido é o que se refereao Conselho de Comercio L'xte-rior. relatado pelo Sr. RaulFernandes. Precisamos resolvera matéria quanto antes, porquea agremiação, tão util, está sempoder agir, ao passo que tedosos demais países têm orgãos se-melliantes em plena função, be-neficiando os respectivos comer-cios internacionais, o nossoConselho se encontra pelado áfalta de leis imprescindíveis.Sem o projeto em apreço, esseConselho, que tantos serviçospoderá prestar ao país, se en-contra inteiramente inerme.Informa o Sr. Deodato Maiaque a Comissão de LegislaçãoSocial já distribuiu todos os pa-peis que lhe foram enviados cos pareceres não tardarão.Diz o Sr. Clementino Lisbóa
que apenas dois papeis foram en-viados á Comissão de Obras, es-tando ambos em poder dos rela-tores. De papeis antigos já teveparecer o único que restava na
pasta, relativo á construção deum prédio destinado a serviçopublico.A Comissão de Redação, decia-ra o Sr. Valente de Lima, traba-lha sempre com precisão, redigindo imediatamente todas asproposições aprovadas no plena-rio em ultimo turno. Apenashouve demora do projeto rela-tivo á Justiça Eleitoral, o qualjá se encontra em andamento.Explica o Sr. Sampaio Correiaque a Comissão dos Estudos dasObras do Nordeste já estudou ounicq projeto que lhe foi envia-do, relativo a canais, o qual estáneste momento em poder daComissão de Finanças.A Comissão do Código de Con-tabilldade, informa o Sr. MoraisPaiva, desejou ouvir os interes-sados e os competentes na ma-teria e, assim, soliciteu sugestõesa varias individualidades e cor-porações e reiterou a solicitação.Poucas, mesmo muito poucas,foram as respostas recebidas. OCodigo vai ser elaborado e, logoque o projelo apareça, surgirãocertamente _ as reclamações. AComissão não terá culpa, porém,porque procurou agir com cau-tela, ouvindo interessados.O Sr. Priseo Paráízo salientaque a Comissão incumbida de es-tudar uma proposição sobre mon-tepio e meio soldo teve necessi-dade de reunir elementos muitoesparsos cm leis, avisos e regu-lamentos para poder conhecert-er.i o que existe na matei la c,desse modo, agir com seguran-
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ça. Es^a procura de elementosinformativos teve que ser feitacom demora, de forma que só-mente agora está a Comissão emcondições de bem duvwrmpenhara sua tarela e vai er-i.nuar aproposição destinada a delibera-çao do plenário.A Comissão especial do proble-ma al^odoeiro, inlorma o Sr.Ferrei; a de Sousa, tem dois pro-je;os que já estão com os pare-ceres lavrados, luas não puderamser assinados porque estavamausentes diversos membros daComissão. Espera que sejam sub-sentos na semana próxima, afimde serem enviados á Comissão d"Finanças.Explica o Sr. Abelardo Man-nho que a Comissão do Estatutoda Classe Medica resolveu detero projeto sobre a Ordem Medi-a vista de iuipugnações so-fridas, até que a materia possaser melhor esclarecida. Quantoao projeto da classe odontologi-ca, acredita que seja assinadodentro de breve prazo.A Sra. Bertha Lucz informaque a Comissão do Estatuto daMullier estuda um projeto quesera relatado pelo Sr. PradoKelly. Brevemente, tratará daproposição referente ao Departa-monto da Mulher. Pede a aten-çao do Sr. Presidente da Cama-ra para diversas preposições emandamento e que não tomam emconsideração, antes esquecemcompletamente, o que se encon-tra disposto 110 capitulo da Cons-tituiçao Federal relativo á ordemeconômica e social. Todos essesprojetos deveriam ser remetidosa Comissão do Estatuto da Mu-
J™-1"', bel" c°mo o plano nacio-nal dc educação. Acrescenta quaa sua Comissão tem tido difieul-dades oe reunião, pelo não com-parecimento de muitos dos seusmembros. Seria conveniente, tal-
destes aumentar o numero

Pedro Aleixo explica que« I?,\a,'oes ou . Podidos daora. Bertha Lutz só podem serresolvidos pelo plenário, em vtr-tude de requerimento. A Mesanao pode ter iniciativa na espe-
*ÕSr. Morais Paiva fala nova-em nome da Comissão de£°m,ada'de Contas e tia Estatu-tos dos Funcionários Públicos. Aprimeiia tem dado andamento a

iOS Í^JP0'5 <3ue Uie foram
?elaü™% r°U3rd-a 0 l^ocesso
oimnií? o tomada de contas.
rTÍÍ-,.!? , um tios estatutos dosfuncionários, u proposição já es-ta impressa e 03 avulsos vão ser
fhiitiva' PSra a orsanizaÇão do-
aw Co'nissã° de Transportes,diz o Sr. Barros Penteado, iadeu andamento a todos os nan#»icrecebidos. Apenas S «
latlvo a um porto livre óaracombusUvels, porque foram soll-
hÍ, ^ Ti. 2laçoes ao Míniste-rio da Fazenda e a resposta ain-da nao foi dada.Sr- Demetrio Xavier decla-ra que a Connssao de Segurança
parado1 na° tC'U nerülum Papel

?r- J050 Beraldo informaque a Comissão do Codigo deÁguas precisa estudar o projeto
r-nní/ii1111"0 conJunta com a dee Justiça e presen-ça do or. Ministro da A^Ticultu-ra. Lembra á Mesa da Camara
WJtsrf*para essa rc*união, afim de que o projeto decodigo possa ter andamento.O Sr. Presidente Pedro Aleixo
nr!nfh<a0 ®r' Beraldo queS?'» n? cpm o Presidente daComissão de Constituição e Jus-tiça a data e, depois, comuniqunao Secretario da Pre-sidencia da Camara, afim de que
cisas*1 as providencias pre-
„„?cclaí,a o Sr,- Noraldlno Lima

11 0 do estudo dascondições dos serviçcs lndus-triais do Estado está atenta asua tarefa, aguardando presen-.emente, o parecer da Comissãode Finanças sobre o projeto quetrata da autonomia da Estradade Ferro Central do Brasil, paraexaminar esse assunto e outrospapeis que estão na sua pasta e(jue tem relação diròta com essamatéria.
O Sr. Valdemar Ferreira cha-ma ,mais uma vez, a atençãopara ° trabalho exaustivo da Co-missão de Constituição e Justi-ça. Distribuiu recentemente 75processos e aeaba de distribuir,naquele instante, mais 25. todosdemandando estudo acurado, poistratam de materia importantis-sima. Neste momento, a comis-são está inteiramente absorvidapelo projeto de justiça do tra-balho, para o qual a Camaraconcedeu urgência. Julaa one o

plementarcis da Ccnsiiiuiçào parauso do Icadci da maioria, Sr.Carlos Luz. que assim ficará 111-lorinado das providencias que setornarão nece^arias para anda-mento das matériasResponde o ür. Valdemar Fer-rena que laiá logo a relação so-licitada, mas aproveita estar coma palavra para salientar que ostrabalhos d'/i comissão são muitoprejudicados com as urgênciasconcedidas que obrigam a in-verter a ordem rias matérias es-tudac;a.s. Lembra que a Camaratuncione, com ordem do dia, uésdias por .«emana, aí;:n i!e r;;ieos aemais sejam delicado.*, a tra-balhos de comissões. As comis-s.óes sàu obrigadas, com irequen-cia, a inteiiomj.H?r reuniões im-portautes para que os seus mem-bros possam responder á chama-da j to:n:'..- parte nas votações.E' um tempo precioso que se per-de. Urge .?ncnntrar medidas quemelhor possibilitem o andamentodos trabalhos da comissão.Recorda o Sr. presidente Pe-dro Aleixo que o regimento jámarca apenas três dias para vo-tações, mas ora a urgência decertas matérias, ora insistentespedidos feitos ao Presidente daCamara e ao leader da maioriafazem con. que as votações se-jam também marcadas para diasexcetuados. Está pronta parater andamento uma reforma re-gimental. Talvez convenha regu-lar a materia nessa oportunida-de: talvez se possa dar aos mem-bros da comissão, preseiites nacasa, o direito de voto escrito,de modo a que se náo afastemdos trabalhes a que se encon-trem entregues. A Camara temassim, para breve, uma opor tu-nidade para bem considerar asobjeções feitas pelo Sr. Valde-mar Ferreira.O Sr. Abelardo Marinho diver-ge da lembrança de náo haversessão três dias por semana, de-dicados a trabalhos dc comis-sões. A impressão geral será ade que os deputados ficarão semter o que fazer, pois que, na rea-lidado, muitos não fazem partede comissão alguma. O PoderLegislai.vo c sempre alvo dasmais acerbas criticas e vive des-protegido. Agora mesmo, na lis-ta dos que devem ser poupadosde criticas violentas, lista oficial,não figuram a Camara e o Se-nado. Deve haver sempre ses-são, embora, na fôrma regimen-tal. haja dias certos para as vo-tações.O Sr. Carlos Luz, leader tiimaioria, salienta que já está se-guindo o caminho regimentallembrado. Nestes três dias ulti-mos, dc combinação com o Pre-sidente da Camara, não solicitoua inclusão na ordem do dia demateria alguma para ser vola-da. Continuará açindo dessa fór-ma, desde que nao haja mate-ria pie precise de deliberaçãorápida, o que será avisado devespera pelo presidente da Ca-mara.O Sr. Pedro Aleixo recordaque, com freqüência, no correrda sessão, aparecem requerimen-tos e outros documentos parla-mentares que tom do ser votadosimediatamente, o que anula 011prejudica a providencia de nãoser incluída materia em votaçãona ordem do dia. Parece queesses requerimentos deverãoaguardar que liaja dia dc vota-çao, para serem decididos. Quan-do não, a mesa será obrigada asubmete-los á votação e, não lia-vendo numero, a mandar fazer achamada. Para que. portanto,não haja de fato, votações nosdias em que a ordem do dia nãomarque votações, hecessarias setornam medidas regimentaiscomplementares, fáceis de seremadotadas na reforma em curso,se assim entender o plenário.O 3r. Presidente deu conheci-monto á Comissão de informa-ções prestadas pelo Sr. Raul Fer-nandes quanto ao projeto de Co-digo de Processo Penal, o qualse encontra em vesperas de serassinado, agradeceu a presençados Srs. Presidentes de Comis-sões e declarou finda a reunião.

11 n ter: adeveria s;r atentamente e^ludj-da. E porjunta. então, au nre-sioente se a Mesa anotar.a umprojeto Une,ente a ;iu.:idv a r„.• oluçào legisla.iva. 0.1 a prumo-ver a revtiáo do conirnio. o ...sidente respondeu declarando quetratando-se de um ato do E;%«n-ou tivo rc.ieii.Tdo pei:i Tribunal deContas, poderia o representantedos funcionários puljlisentar um projeto sujeito á san-çao do Poder Executivo.Volta a íalar o Sr. BarretoPin.o para des lavar que enviariaft Mesa
jámavisão do contrato da

:.u no mes-mo mun.cipio! Leu o orador uma
promoção do Procurador Huna-la.a Vcr^olíno soo.e Oci proc^.-ooano Rio O ra n.; do >Jo. .e pavamostrar como eles se : 11. ka p.L.iv.a ¦in.su<po:ta rio Procura-uor do Trioanal de Ssgurença;que desmascara os poiiiiaoa si-tua ioni.-aas cio seu Estado. D;s-se o Sr. Café Filho que o Tribti-nal. rxam.nanoo esõe.*» príicessos,
y..' /;. excluindo Ms péraoas con-ira JR q íais nenhum .n.licio e::l.;-tia npessar de ter contra si umdecreto de prisão preventiva.Checando ao processo de Nataí,eom 374 denjiieiádosj o procura-dor _denunciou 47. pediu a ex-clusao de 93 e nada Leve a re-querer contra os demais porqu-*nem siquer eram rc.erido.' ao--üar do contra Iodos os 371 existirum mandado de pruíâo preventi-va. O Tribunal, nessa altura, játendo de.-retado a exclusão deuma centena ou mais dc pessoas,achou que o seu regimento ísfonao permitia! Por conta c:o cam-oista do jogo do bicho, em Natalestão na cadeia cidadãos que nãosao. nem siquer referidos lios in-quentos, como deélarou o Pror-u-raoor Himalaia Vérg..linoi Man-tem-se o prestigio da Justiça Es-peeim r.ti.e esse fato? Sc õ Tn-ounnl rev.a os processos corri-çj.ndo a?- misérias cometidas, ex-cinm.,o os que sem culpa esta-vam presos preventivamente, deiiante uma hora para outra achou que

,r.r:1 -sua competenciasa decisão conti-
ucí-i.u íir que enviariaMesa u::i projeto, para o qual> estava cel;ien:io as.-.nr.turas.iandando o Governo iare-- a re-C,.y.

A SUSPENSÃO DO ESTADO DEguerra
^ S.r' Caie FiLio — que foi opiuneiro orador do cxpedíêute• ccngiatulou-se com a Naçãopela suspensão do estado drguerra. Disse que j.v era tempo•cio Pais sair do pesadelo em quocaiu com a revolução de 1035Comentou a declaração do De-putado José Augusto, que é ocnefe do situacionismo potiguar,na reunião dos leader3 ontem, daque_ a revolução de Novembro dêlJúo, 110 Rio Grande do Norte,nao teve o carater comunista.'Disse o Sr. Café Filho, que issoele, orador, vem afirmando des-de a primeira hora. o Sr. JoséAugusto fez declarações em con-trario. Falou na Camara variasvezes sobre a revolução eomunis-ta de xsatal. Como sub-leader daminoria votava todas as medidaspedidas pelo Governo, seb o fun-d a mento das "atrocidades" pra-ticadas no Estado pelos comu-nisotis. Agora, desdisse tudo. Arevolução náo foi comunista, dis-se o cnefe político do Rio Gratt-de do Norte, dejx)is de o Pais terpelo seu voto e da sua bancada!vivido mais de um ano em estadode guerra! Quasi mil prisõespreventivas o situacionismo po-tiguar conseguiu de um suplen-te de Juiz Federal homem queantes de exercer essa função eracam.jista do jogo do bicho e, 110

r\ ». ? toda essa comedia, oI>cputado José Augusto diz quetudo isso foi uma brincadeira demau gosto. A revolução do RioGrande do Norte foi uma resul-tanto das perseguições do Gover-110 local que, entre outros atos dninsensato.; política, dissolveu to-da uma corperação como aGuarda Civil, jogando de umasó vez na rua quasi mil pais lefamília, além de ordenar a sus-pensão dos serviços públicos.Uma desordem militar no quar-tel do 21.° B. C. produziu o le-vante. O Rio Grande do Norlonão tinha ambiente para umarevolução extremista. Fê-lo oproprio governador. Mas o queé certo é que por conta dessa re-volução, o como comunistas, es-tão 11a cadeia milhares de rio-grandenses no norte e outros lo-ragidos.O Sr. Café Filho examina asituação dos presos do seu Esta-do em lace das providencias ado-tadas pelo Ministro da Justiça.D.sse que o situacionismo poti-guar conseguiu a nomeação doum cambista do jogo do bichopara o cargo de suplente de JuizFederal. Esse indivíduo, entran-do cm excrcicio. decretou a tortoe a direito prisões preventivas iaacordo com os pedidos políticos.Processou e condenou como co-munlsta o cx-prefeito de Santa-na de Matos, onde nào houve na-da de anormal, a troco de um

e por conta dv.nuam pre:os centenas de pais dtamilia. homens católicos praticantes, tudo isso para satisfazerca pi ic nos dos políticos que a es-ta hora tem a coragem de con-radizerem-se em publico, decla-rancio perante outros homens quetudo nao passou :le uma farça!
A PRISÃO dos parlam:1 AF.<lS :n-

tavaáguasile lá

. '-^Suiii-se na tribuna o S-CJUe' iniiialr.ientV,aj.adeeeu a representação dacamara na sua possa na Acade-
í.a • aii^'eua Letras. E asc0uii _ passou a referir-se sobrea prisão dos parlamentares. Ec-lazendo uma estarão deqran-ao o fato se deu ej_ ao Sr- Presidente°a Republica um telegrama deproteslo. E lá, ainda, recebeu umtelegrama do Sr. Vicente P.áo,defendendo a atitude do Gover-no. Fala dos julgamentos doTribunal de Segurança, paralembrar que este já devolveu aoSenado o Sr. Abel Chermont, ea Camara o Sr. Domingos Ve-lasco. O Sr. Abguar Bastos tevea sua pena diminuida. Classifi-cou o orador, de clamorosa, asentença contra os Srs. JoãoManga beira e Otávio da Silveira.Refere-se, criticando, ás emen-das constitucionais, e lê, paraque seja parte integrante do seudiscurso, a defesa que apresen-tou aquele Tribunal, pelos doisparlamentares .condenados.

Desenvolve considerações sobreo asõunto, evidenciando ter asua bancada votado contra o es-tado de guerra e que, por issomesmo, está á vontade para fa-lar sobre o assunto.¦O Adalberto Correia, emaparte, oeclara que o orador nãopode fazer insinuações. Os quevotaram o estado de guerra o ii-zeram sem interesse partidariomas, tao somente, para a;^:c ru-rar a defesa da ordem e do re-gime.-

|A SITUAÇAO DOS TRAB»-I HA loxns EM MINAS '

_ Anaiuiada a ordem do oi»., r*i °r. .Jo.;i' do Patrocínio, rer-^-| anca trabalhista, secuiid uum requerimento já ha dias fc"to ]> 10 Sr. Otávio Maivrabei--no sentido da inclusão em ord» ¦'do dia. do projeto que ilispõn .«o-bre a situarão dos trabalhadoresem minas.
A UNIVERSIDADE DO DF A3IL

Todo o resto do tempo da ses-sao toi preenchido com a vota-çao do projelo instituindo a Uni-versida.de do Brasil, que sofreu
grande obstrução por parte dosSr.s. Figueiredo Rodrigues c Ear-reto Pinto.O representante cearense quaencaminhava todas as votações arequerimentos anunciados pilaMesa solicitava continuadamen-te a verificação dos resultadosque oram anunciados, sustentoua defesa da reabertura da dis-cussão do projeto, sobre a qualmanifestou-se contra o learler damaioria. Rejeitada a pronostado deputado cearense, o nresi-dente anunciou um rernterlmen-to do leader, Sr. Carlos Luz pe-dindo para que a votação fossofeita, em globo, para r.s emen-das com parecer favoravel daComissão de Finanças.As emendas com parecer con-trario também deveriam ser vo-tadas em globo.Aprovado o requerimento doIcaÃcr da maioria, formulou oSt. Barreto Pinto um protesto.Não podia estar de acôrdo conio leader da maioria pois haviarequerido destaque para variasemendas. O presidente atende orepresentante, considerando res-salvadas as emendas com desta-

que e prossegue, logo depois,consultando o plenário pobre aanrova^ão do projeto c resperti-v.is emenda-.
A PROMOÇÃO AO POSTO DESARGENTO

O Sr Neves diz que não teveo objetivo de criticar os seus co-legas e. ao contrario, declarouque espera defender 110 SupremoTribunal Militar aqueles paria-mentares e espera justiça.
A QUESTÃO DOS IMPOSTOSSOiJRE O COMERCIO DOPARAN.V

Foi o Sr. Artur Santos o ul-cimo orador da hora do expe-oiente. Leu o representante pa-ranaense um telegrama da As-soeiação Comercial cie Curitiba,informando qua o comercio ven-ceu a questão dos impostos con-tra o Governo do Estado, graçasa intervenção do General Gue-dos da Fontoura a quem serãoprestadas significativas liomena-gens. Para tanto, o comercioparanaense fechará as suas por-tas á.s 1G horas de lioie. O ora-dor concluiu criticando o ato doCoronel Manuel Ribas, que man-dou fechar a Associação Comer-ciai de Curitiba e declarandoquo as classes conservadoras deseu Estado ficam, assim, a de-ver serviços especiais àquele rni-litar.

O Sr. Ministro da Fedendo

seguiu, ontem, porá os Esta-

dos Uraidos

' ¦" ^ '."'"'A.1. .'"l ... "

2a CONFEIÍENCIA
RADIOCOM17NICAÇÕES

A Co.-r.íssão Administrativa da2* Conferencia Sul-Americana deRadiocomunlcaçõe.s terminou on-tem os seus trabalhe», tendo sidocs textos aprovados, enviados áComissão de Redação.Os trabalhes da Ccciíerenclaestão quasi terminados, rcuoin-do-se lioje as Comissões Técnicae de Redação, afim de exatulDa-rem o texto final a ser apresen-tado ao plenário.

UVÊOS USADOS
COMPRA-SE

QUAUaOER QtTAMTlEXMJS eA Sá L" N*T O. Paga-se bem, c á ris-ta. Atende-se a domicilio.
LIVRARIA IMPERIALTel. 22-8631 — Kua S. Jnsí. 61.«3 61.733

O Sr. MinMro Sousa C o«fa r membros f»a *n|s.«slo chcfinda por SEx. antes da partida do "lrinl.lat Clipper" para ns Kíta.ins Itnldos
No Trinidad Clipper, que de!-, tto Sousa Costa T<Vao 05 srussou, ontem, o Aeroporto Sa-3 tos;/íOQSvltores Sra. JulloDumont, ás 6 horas, seguiu paraos Estales unidos o Sr. Arturdo Sousa Costa, Ministro da Fa-sonda.Ao embarque, que esteve bas-tonie concorrido, compareceramo representante do Sr. Presiden.te da Republica, e os Srs. Al.mirante Arlstides Guilhem, Ml-nlstro da Marinha; senador Me-cie iras Neto, presidente do Sena-t'o Federal, presidentes e dire-tores do Departamento Nacionaldo Café, Banco do Brasil Cai-xa Econômica; representantesdos Ministros de Estado, da im-prensa, bancos e todos os dire-(osres do Tesouro.

Carneiro e ValentfcnRarbosalouças.
O SR. ORLANDO VILELAIlESPONDERA- PELO EXPE-DIENTE DO MINISTÉRIO DAFAZENDA
O Sr. Presidente cia Re publl-ca assinou, entom, decreto napasta da Fazenda,, designando ochefe do Gabinete do Sr. Minls-tro da Fazenda, bacharel Orlan-do Bandeira Vilela para respon-der pelo expediente do Minls te-rio da Fazanda, na qualidade deMinistro de Estado interino, du-rante a ausência do titular efe-

O Sr. Cafc Filho apresentou,
ontem, o segtrv.c projelo, jáe: nsiderado objot.o de delibera-cão, regulando a promoç&o ao
posto de sargento e assegurando
estabilidade no Exercito e na
Marinha á.s praças com mais óo
dez anos de serviço: manda re-
formar com todos os vencimen-
trs as praças que forem afetadas
de moléstia contagiosa ou in-curavel e dá providencias quantoaos músicos militares."Art. Io — As promoções ao
posto cie sargento no Exercito
obedecerão á proporção de dois
terças por antigüidade e um ter-
ço por merecimento,

Art. 2° - - O candidato me-
lhor classificado cie uma turmanão poderá ser promovido sem
que o ultimo da turma anterior
c. tenha sido.

Art. 3" — Fica facultativo ás
praças aprovadas em exames
para cabos ou sargentos repeti-
rem o curso para o efeito de me-
lhorar a sua classifcação, rem
prejuiso da que alcançarem r;o
curso anterior.Art. 4" — As praças que 1'ize-rem o curso de sargentos eníer-meiros da Escola cie Saúde doExercito serão promovidas so
posto cie 3° sargento quandoaprovadas nos exames fina;:-.Art.. K° — Aos sargentos en-fermeiros do Exercito ficam as-seguradas as mesmas vantagens
já atribuídas ans da Mnr'rh.-. r.a
legislação em viger.

Art. 6o — Os músicos míiita-res. do Exercito e Marinha, go-zarão das vantagens seguintes:
a) sorão contribuintes do monte-
p'o militar; b) terão direito ãajuda de custo quando transferi-dos de um corpo para outro lo-calizados cm Estadas diferentes;c) poderão trajar civilmente; dlterão direito a transporte em
primeira classe quando transfe-ridos por conveniência do ser-
viço.

Paragrafo único — As vanta-
gens atribuídas acs musicas mi-litares no presente artigo exten-dem-se ás praças que na tropatenham função especializada.Art. 7° — A's praças, cabos esargentos que tiverem mais dedez anos de serviço militar ser-virão 110 Exercito independentede engajamento e só serão ex-cluidas por motivo de condena-
ção á pena de mais do dois anosde prisão, em sentença passadacm julgado ou nos casos excc-
pcionais da legislação em vigor.Art. 8° — As praças, cabos «sargentos que forem afetados demoléstia contagiosa ou incurávelserão reformados com venci-mentos integrais.Paragrafo único — As praçaaque aprovadas em exames para.cabos ou sargentos e que nâo te-nham sido promovidas por faltadc vaga, se reformados, o sertono posto para que conseguiram %aprovação nos exames.

Art. 9* — ConUuu-se. pai* ts-dos as efeitos, aos oítclãi*. mr-
gentos, cabos e praças da. Hiri-nha c do Exercito, o tempo <laserviço que os mesmos tiveremcm qualquer força policial <fc»Estados ou em outra íunç&o pu-blica na União. Estacto ou Muni-cipio.

Art. 10" — Todas as 1»
gens na presente lei atribuída*ás praças, cabas e sargentos d»Exercito e da Marinha extendo-dem-se aos da Policia Militar d«Distrito Federal e Corpo <toBombeiras.

Art. 11* — O Governo noinea-ri uma comissão encarregada daexaminar a situação dos oficiais,sargentos, cabos e praças doExercito, da Marinha, da PoliciaMilitar e do Corpo de Bombel-ros reformados, de modo a reverr^sas reformas dando a eseeaex-servidores do Estado, venci-mentas de acôrdo com a digni-dade do posto e as condiçõesninais de vida.Art. 12" — o Poder Executivoregulamentará a presente lei.Art. 13* — Revogam-se asdisposições em contrario.Sala d*s Sessões, em 14 de Ju-nho de 1E37".

Em comcanhia do Sr. Minls- tivo. Sr. Artur de Sousa Costa.

NAO DEIXES ENTRAR MI-CROBIOS NA BOCA — Alémrios germes que existem na bera,outros podem vir de fóra. tra-zidos pelas mãos sujas, pelosalimentos couta ninados, pelosobjetos imprevidentemente colo-cados, na boca. Náo segure di-nhelro com os lábios. Náo passea língua nos sêlos: não molhea ponta das dedos na boca paravirar as paginas dos livros; náopasse a língua na cola imundado<! envelopes.E" desde modo que a tuber-culose e a sifllis podem taadquirir. — IPÊS.
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SIILEVAÇAI DAS FORCAS 00 CHACO

A Alemanha e a Hungria reaiirmam a identidade de vistas dos dois governos no tocante á poíitica européi

A NOVA ONDA D E TERROR QUE

INVADE A RÚSSIA

OS OITO GENERAIS RUSSOST^RlAÍ SUJO EXECUTADOSAN TlSS MESMO DE FRONUN-CIADA A SENTENÇA DOTRIBUNALLONDRES, 11 (A. B.) — Nosmeios ' jrnalisticcs londrinos estácorrendo .. versão segundo a qualos oito generais russos foramexec itados antes mesmo de pro-nunclada a sentença do Trlbu-liai Especial Revolucionário.Essa execução foi feita á modacomunista, sem o concurso do
pelotão militar, mas nas própriascélulas dos condenados, a tirosde revolver. A noticia distribui-da .» imprensa da França e daInglaterra sobre a execução re-
guiar, por uma agencia oficiosa'¦ renome mundial, que tem
cc. .trate de distribuição de in-formações com a agencia comu-nista Tass, é considerada aquicomo suspeita, dada a marcada
tendencia comunista, embora ha-
bilmente dis.arçada, da referida
agencia telegraíica.
O AMBiüNTE DE PÂNICO NAS
ALTAS ESFERAS GOVERNA-MENTAISMOSCO"/, 14 'A. B.) — Oambiente de pânico nas altas es-toras governamentais atinge pro-
porções inconcebíveis. Nova onda
de prisões atinge princípalmen :
os militares abrangendo vastos
circulo- do Exercito Vermelho,
ende „stão sendo literalmente
caçados, todos os suspeitos de
conivência com os generais re-
centemente assassinados. Como
sempre, depois. dessas condena-
çóes espetaculares de personali-dades políticas, os parentes dos
mortos estão sendo presos ou ex-
pulsos dos cargos que ocupam.
Essa noticia atinge famílias in-
teiras que são apontadas á c::e-
cração publica numa impressio-
nant-; sanha de punir. Os sobri-
nhos do marechal Tuchatchews-
ky e um irr ..o do general Putna
ja foram expulsos das escolas
militares onde tiv.ham postos na
administração ou como professa-
COMENTÁRIOS DA IMPREN-

SA FRANCESA
PARIS. 14 (A. B.) — A maio-

ria dos Jornais, mesmo grandenarte dos qua representam a es-
querda, mostram-se perplexosante a nova onda de terror queinvade Rússia. Só o jornal co-
munisfca L'Huma:iiió trata do
assunto sem maior destaque, qua-liflcando de traidores Tuchat-
ehevski e os demais executados.
O or<?ão socialista Populaíre, ao
contrário, manifesta grande du-
vida auanto á veracidade des fa-
tos dê que eram acusados os
reus. A palavra "traidores" o
jornal coloca sempre entre as-
pas, denunciando que não ado-
t- incondicionalmente o ponto
cia vista de Mokcow. E. corrcbq-
rmdo essa opinião, <l:z mais
adir.nte que a atitude de Stalini
é uma verdadeira luta pelo po-
der, me êle move contra todoa
que, justa ou injustamente, su-
põe capazes de abalar o seu
prestigio.O orgão burguês esquerdista
VOcuvre, que tem grandes rela-
çCcs com os círculos soviéticos
de Pari- defende sempre o pa-
cto franso-russo, e escreve que as
u::scuções de Moscow comprome-
tem o prestigio internacional da
Hv.T.ia. O tornei pergunta se
Stalini terá lavado em considera-
ção a repercussão que têm no
mundo inteiro execuções dessa
natureza. Passando a outras
considerações, o jornal dia que,se os acv.sados estavam realmen-
te a serviço cie interesses es-
trangeiros, não se pôde esperar
muito da capacidade do Exerci-
to Vermelho no caso de conflito
europeu. Mosccw deve saber r.
grande surpreza que isso provo-
ca nos círculos políticos c mili-
tares da França, pois vem redu-
zlr d-? multo o valor pratico do
pacto de assistência franco-so-
vietico. O mesmo acontecerá em
relação á Tchecoslovaquia, que
lambem tem aliança militar cem
a Rússia. Dessa forma, ficou
bastante abalado o prestigio in-
ternacional dos Soviets.
MAIS VINTE E OITO TRO-

TSKISTAS FUSILADOS
MOSCOU, 14, (H.) — O

Tikhookcanskaya Zlvlcnda ln-
iorma que em Svobodnoi foram
fuzilados 23 trotskistas.
FORAM PRESOS OS COMIS-

SARIOS ADJUNTOS DO IN-
TEMOR E DE COMUNICA-
COES POSTAIS
MOSCOU, 14, (H.) — Anun-

cia-se que foram presos o Sr.
Agranov, comissário adjunto do
interior, e o Sr. Prokoíiev, co-
mtssario adjunto das comunica-
cões postais.DEMITIDO O COMISSÁRIO

DO POVO PARA O EX-
TERIOR

MOSCOU, 14, (H.) — Anun-
ela-se oficialmente que por de-
cisão do comitê central executi-
vo o Sr. Rosengaltz foi demiti-
do das funções cie comissário do
povo para o comercio exterior
e nomeado para outro cargo.
AINDA NAO FOI INFORMA-

DA A NOTICIA DA PRISÃO
DE AGRANOV E PROIIO-
FIEVMOSCOU, 14, (H.) — A no-

tlcia da prisão de /granov e
Prokoíiev não toi confirmada
mas parece provável.A granov era comissário úa
«egurança de primeira elaste.
como Gumarnlk. Assim, com
Jogoda, que se encontra atual-
mente preso, os tres chefes da
Guepeu foram atingidos pelasmedidas de saneamento adml-i'iitr ativo adotadas por Sta-line.Foi ontem nomeado comlssa-rio adjunto da industria da de-Tesa o Sr. Ivan Tevosslan.Consta que foram igualmen-te presos os Srs. Miklewitch eMíenel Kaganovitch, comissa-rvos adjuntos da defesa. No queaz respeito ao segundo, a In-f.irmaçao se afigura lnverosl-mel.Acredita-se que a senhora Li-tvlnoí continua em Sverdlovk.no Ural.Fala-se também na prisão docomandante da esquadra doBaltlco e do general Levando-wsU. chefe da região militartranscaucassiana. Não é possl-vel verificar a autenticidadedessas informações.Ignora-se ainda quando serálevado a efeito o processo deJagoda.Diz-se, finalmente, que vln-

te comunistas alemães estão
presos e ha mesmo quem aflr-
me que Ji foram fuzilados. Cons
ta também que foram detidosoitenta comunistas húngaros.

O jornal Khabarosvik. Katjax
Zvienda informa que as 23 pes-sons fuziladas em Svadodni eram
acusadas de espionagem porconta do Japão.Desde o começo de Maio o
total de execuções naquela ci-
dr.de é de 83, sendo que 44 .nodia 9 de Maio e 11 no dia 15
do mesmo mês, além de outras
em datas diferentes."O ASSASSINIO EM MASSACOMO MAX1MA DO ESTADOSOVIÉTICO"BERLIM, 14 <H.) — ,A pro-posUo da execução do marechalTukhatehevskl o Dcutsche Na-chrichten Bucro deu publicida-de a um comentário sob o titu-lo "O assossinio em massa comomaxima do Estado", no qualprotesta contra a afirmação de
que o Reich tinha relações como regime em vigor na U. R.S. S.O comentário declara: — "Pa-
ra o Reich de Hitler é impossi-vel a manutenção de relaçõescom o marechal ou Stalin, desde
que os mesmos se tornaram ad-versarios. Tukhatcheviski repre-sentava, para nós, um principioexecrável. O Reich não icm ten-tação alguma de considerar os
potentados do Kremelin verme-lho como correligionários com
quem possa tratar.
TERIA SIDO PRESA A ESPO-SA DE LITVINOFFPARIS, 14 (H.) — O PetltParisicn publica um comunicadode Riga, segundo o qual a Sra.Ivy Litvinoff, esposa do comls-sario do povo para os NegociosEstrangeiros dos Soviets, teriasido presa recentemente.Acrescenta-se que a Sra. Lit-vinoff Já ha muito desapareceradas reccpções diplomáticas e ul-timamente se achava exilada emSverdlovsk (Ura).FOI DESTITUÍDO DE SUASFUNÇÕES O COMISSÁRIOADJUNTO DO INTERIOR DAURSSPARIS, 14 (H.) —' O PctitParisicn publica o seguinte co-munl;ado do seu correspondente
particular em Moscou:"Agranoff, comissário adjuntodo Interior, foi destituído desuas funções e relegado paraposto subalterno cm Saratov.Fôra por muito tempo o braçodireito da Iagoda e conseguiramanter-se em seu lugar depoisdo desfavor em que o ultimocaiu.
O "POPOLO D'ITALIA" RELE-VA A GRAVIDADE DO GOLPEDESFECHADO PELOS ACCN-TECIMENTOS DE MOSCOUCONTRA O EXERCITO VER-MELHOROMA, 13 (H.) — Em edito-rial de hoje, não assinado, oPopolo d'Italia comenta os acon-tecimen.os de Moscou e, depoisde salientar que as personalida-des militares sucessivamenteacusadas de traição eram auten-ticos bol;hevlstas em 1917, aml-gos e colaboradores de Lenine, oórgão do Dtice põe em relevo agravidade do golpe desfechadocontra o exercito vermelho poret-ses acontecimentos.

A Alemanha e a Hun-
gria na fase da políticaeuropéia

BUDAPEST, 13 (H.) — O ba-rüo vou Neuratli, ministro dosNegocios Estrangeiros do Reich,depois do conferenciar ccm o
presidente <ío Conselho, Sr. Iíal-man de Daranyi, e o Sr. de Ka-nya, ministro dos Negócios Es-trangeiros da Hungria, recebeuos ministros da Áustria o Itália,A' ncite o Sr. Kanya ofereceuum banquete ao seu colega doReich.

O SR. YON NETJRATH EXA-MINOU COM O GOVERNO
HÚNGARO TODAS AS QUES-TOES D2 POLÍTICA

EUROPÉIA
BUDAPEST, 14 (II.) — Foi

jpubliar;do o seguinte comuni

"O exercito — prossegue o Jor-nal — cujos chefes, inocentes e
culpados, são fuzilados, é um
exercito que não pôde durar
muito. E' uma massa que se des-
agrega. E' uma rorça que nada
mais pótle fazer além das suas
fronteiras e com o apoio da quala França, por exemplo, deve re-
signar-se agora a não mais po-der contar. E' esta Rússia, ondeo massacre é a ordem do dia eda noite, que as pretensas gran-des democracia do ocidente cor-
tejavam, é esta Rússia que, com
a cumplicidade moral e materialdessas mesmas democracias,
queria transporar as sementesda barbaria autentica para asmargens do Metditcrraneo lati-no. E certamente teria consegui-do o seu intento se a maior par-te da Euorpa não fosse insurre-ta e se legionarios italianos nãotivessem voluntariamente acor-rido para lutar heroicamentecontra Moscou".O artigo conclúe dizendo queo astro de Lenine declina no ho-rizonte, num mar de sangue, en-
quanto se eleva no céu o sol res-
plande:ente de Roma.

A visita do Sr. Hiinler
a Dantzig não tem ne-

ilhuma relação com o
caso Wichmann

BERLIM, 14 (A. B.) — Aagencia oficiosa DNB, desmentea noticia fornecida por umaagencia francesa, segundo a qualo comissário da Liga das Naçõesem Dantzig tinha solicitado aoSenado daquela cidade demar-ches para esclarecer o desapare-cimento do deputado socialistaWichmann, acrescentando que avisita do Sr. Himlrr a Dantzigestava em relação ccm este caso.Essa visita, diz a DNB, não temnenhuma relação com a casoWichmann.
O governo italiano não

confia a nenhuma poten-
cia estrangeira o cui-

dado de enviar mis-
sões á Abissinia

LONDRES. 14, (H.) — O Sr.Eden anunciou hoje á tarde naCamara dos Comuns que o go-verno italiano decidiu não c-on-fiar a nenhuma potência estran-
geira o cuidada de enviar ml.--cões á Abissinia, O titular doForeign Office acrescentou queo governo britânico lamentavaa decisão do gabinete de Romae devia, consequentemente, ce-gitnr da ndopçáo da atitudeannloga nos terrlt.oríos que aGrã Bretanha administra.

O texto do acordo sobre a segu-

rança das esquadras encarte-

gadas do controle da Espanha
LONDRES, 14 (H.) — O texto | outra parte, que em caso <tc ma-do acòrdo sobre a segurança daaesquadras encarregadas do contro-lo da Uspanha, que será enviadoamanhã, aos governos de Sala-manca e de Valeucia, não aludesenão ao respeito do pavilhão es-trangelro, á extensão do sistemade zonas de segurança por esses

governos e ás consultas entre as
quatro potências, as quais permi-tlrâo decidir as medidas a seremtomadas em caso de Incidente emalto mar.

E* num documento anexo, quenão será comunicado a nenhumdos dois governos espanhóis, quese encontra, completo, o comple-mexi to desse acordo, que regulacertos pontos do processo entrens quatro potências. O anexoafasta o principio de represallasindividuais e não permite nenhumato de repressão antes de seremeíetuadas as consultas. No mes-mo texto os quatro governos pre-veeni uma discussão ulterior detodas as medidas que possam Ra-rantlr ás esquadras maior segu-rança, retlrando-lhes ao mesmotempo o carater especificamentenacional. Esse ponto é importan-te concessão ás sugestões do go-verno francês a favor da interna-clonalização das esquadras decontrole.
Os círculos diplomáticos brita-nicos esperam que os governos deValencia c de Salamanca respon-derão sen demora á comunicação

que lhes será enviada. Declaram
que ha motivos para se prever ob-
Jeções quer de uma, quer de outra
parte.

LONDRES, 14 (H.) — Um do-cumento anexo ao texto do acor-do para a segurança das frota»encarregadas do controle naval daEspanha afasta o principio ocrepresallas individuais e não ad-mito ação alguma repressiva antesdas consultas entre as quatro po-tenclar: França, Inglaterra. Itallae Alemanha.
OS CÍRCULOS POLÍTICOS ALE-M/ES MANIFESTAM SATISFA-

ÇAO PELA CONCLUSÃO DOACORDO

logro das consultas, cada estadoter A direito de exercer represallas.
A EVACUAÇAO DAS PESSOASDETIDAS NAS PRISÕES DEMADRI D
LONDRES. 14 (H.) — O Sr.Anthony Edon declarou na Ca-mera dos Comuns quo o acòrdosobre a segurança das esquadrasdo controle de níío intervençãoseria publicado com todos os de-talhes desde que chegasse ao co-nheclmento do governo espanhol.Declarou além disso, em respos-ta ao conservador Gazaiet., que ogoverno proten de entender-se comValencl a respeito da evacuaçãodas pes?oas detidas nas prisões cieMadrld.

INFORMAÇÕES DO GENERALQUETPO DE LLANO SOBRE ASOPERAÇüES EM BISCAIA
SEVTLIIA, 14 (H.) — O gene-ral Quelpo de Llano deu, hoje,ns seguintes Informações peloradio:"Falo com at.razo porque qui»trazer Informações da frente UeBlscnia mas o grande quartel ge-neral nada comunicou sobre abatalha que continua. Sobre oscxercltos do sul Informo que oataque inimigo depois de umalonga preparação de artilherla n«setor cT- Espell foi repelido du-rante a tarae. Na frente de Ara-

gão durante operações de reco-nheclmento as nossas tropas seapoderaram de 37 fuzis e 5 me-tralhadoras. O inimigo abanno-nou 42 mortes inclusive um co-mandante nungaro. Cinco apare-lhes Inimigos foram abatidos hojenas diversas frentes de combate".
OS GO /ERNAMENTAIS INTF!T-SI FICAR AM A A CP. O DA ARTI-LITERIA

BILBAO, 14 (H.) — Comuate-se encarnlçadamente nas imedla-
çoes de Bilbao. Ao anoitecer o*leais intensificaram a ação da ar-tllherla castigando durante as
psslrõos naclonallstus. Dispares
perdidos de fur.il caíam sem rorrano centro da cidade Indicando as-sim a proximidade da batalha.A*s 22 horas os canhões recome-caram a rlbomoar.

BERLIM, 14 (H.) Os circulespolíticos alemães manifestam sa-tisfação p^Io acòrdo concluído emLondres a respeito do controlo ' BILBAO SERÁ' TOMADA ASSIMnaval nas costas espanholas. A j QÜS O COMANDO DECIDIRnota das quatro potências, decla- j FRENTE DE MADRÍD, 14 (II.)ra-se :u;ul, levou essencialmente ' — . esvaeio tle radio nneionalis-em consideração as reivindicações ta A. Z transmitiu á 1,-0 da ma-nlemr.es depois do Incidente drIblça.
Os mesmos círculos acentuamque o acordo garante a ação co-num das quatro potências contra¦ os ataques, o que aumenta a se-tjuranca de cada navio oue parti-I cipa no controle. Salientam, de

Â Conferencia Infernaciona!

do Trabalho
CJENEBn,A, 14 (H.) — Falandona conTercneia Internacional doTrabalho o Sr. Lenero, delegadodo México, denunciou a corridaarinamentista, como "presagio douma catástrofe" e citou o exom-pio do presidente de seu país oSr. Lazara Cardenas,nou a transformação das reservasde r"mamei!tos cm instrumentosagx icolns".
Depois de declarar que reco-

nhecia que a situação da America
não sc nodla comparar com a da
Enropa, criticou a Insuficiência
dos. auxílios nos "sem trabalho",
parque, acentuou, "o dlçeito dos
traüall-.artores & vida d?ve primarsobre todos os títulos de proprle-dade individual ou do Estado".

GENEBRA, 14 (H.) — O dele-
gado operário da Venezuela, em
alocução pronunciada na sessão
ria Conferencia Internacional do
Trabalho, acentuou que era, cm
realidade, a primeira vez quo 03
trabalhadores venezuelanos esta-vam representados na conferencia,
porquanto antes de Dezembro do
193G, isto é, antes do falcclmen-to do general Gomez. os delaga-dos chamados operários nSo repre-
sentavam os trabalhadores.

"A Venezuela, — declarou, —
ô um pais privilegiado pelas ri que-?.as que possue, especialmente o

i potroleo. Mas essas riquezas, quocaao oficial, dcpo:s da visita I deviam ser fonte de felicidade,feita A Hungria pelo Gr. von I converteram a nação cm presa de
Hcurath* ambições.# De resto, os trabalha-

ur^ dores venezuelanos, durante mui-O oarao von Neuraih, miilis- ' t.o tempo explorados pelos regimes
tro dos Ne-socios Eitraiigu..cõ do 1 políticos tirânicos, começam, ape-
Reich. visitou oficialmente o 1 X asl^iear!"Ur U° Ü°mlnl°
governo da liunsria. Por oca- ! _ _ „ 

' 
, ., , ,. O Sr. Parra aludiu em seguida^'ia vUUa- durante a qual 1 BO nlvel 0xccsalvamente baixo teas relações fieis e amistosas en- condições de vida da populaçaode certos países, especialmente naAmerica do Sul. o reclamou a apll-cação das rcsolueòos votadas na

Conferencia do Santiago, do Chile,Pediu a aplicação efetiva da con-venção dos contratos coletivos «?da convenção sobre os salários ml-nlmos, do 19Ü3, e concluiu: "A
Venezuela, como membro da or-
ganlzaçno, desde 1019 não ratlil-cou senão quat.ro convenções daa
quarenta existentes .

especializados que fos-sem en .'lados a Genebra nstuanH*tes que serlant. n.n seguiria, for-madcis para dirigir a liüllMra eu-Clhl.
GENEBRA, 14 (1T ) O fti .que orde- Munoz. falando 11a se-sao da

tre a Hungria e a Alemanha
ficaram confirmadas, o Sr. vonNcura-th teve varias entrevistas
com os Srs. Daranyi c de Ivanya.
No correr dessas conferências,
desenvolvidas com espirito deconfiança mutua, os estadistas
alemão e húngaros examinaram
de perto todas as questões de
política européia, especialmente . ,aa que interessam diretamente sado úa Argintlni Sr. AntokoletV,o Reich e a HungTia. Constata- j falando na sessão da Conferencia
ram com particular satisfação o internacional do Trabalho, decla- | note a ausência da liberdade sln-
acó-dn existente Pn(r» r)„._ rou-so íavoravel à Imediata ado- ! di(;ai. que ó a base da organiza-existente entre as dais ç5o da semana do 40 horas das! r;-l0 > trabalho. Reconhece qu«governos para rejeitar qualquer -tentativa que visasse a criação

Conlerenclu Internacional do Trn-
balho, em nome da Confederaçãode Trabalhadores do México, de-
nunclou a corrida *rmamentist:».
e C3 países que pensam que a
guerra é a uiilea solução ric txirioa
os problemas. Declarou-ne, rum
entusiasmo h favor do regime de4 0 horas de trabalho e acentuou
que era um dever imperioso paruo Estado intervir na vida econo-
mlea da coletividade."O apoio (tudo ao presidenteCardena-* pelos trabalhadores, —
acrescentou, — ercpllca-se pelo res-
peito deste uttííno p(ílns leis quefavorecem operários e camponesesE* Justamente porque nos^o g«>-verno sabe respeitar tortas as n?s-
plrcçõRS do povo, que conquistouestabilidade pouco comum na bis-torla. Em nosso país, de caraterxeml-coionlal, a classe oparailafteve lutar contra opressora*Intorr.os e os exploradores do *:x-
terior".

GENEBRA. 14 i.lt. > - Denol»
de ter ouvido cerca de quinze ora •
dores, a Conferencia Intcrnucl»»-
nal do Trabalho terminou lioje
de manhã a dlseussfio do projetodo diretor da B. 1. T.

O ~r. Harold Butler felicitou-
se por essa discussão, que multo
Impressionou pela vitalidade do
movimento social que se aflrmuem todos os países representados.
Referiu-se nos progressos realiza-dos ern grande numero de poise»,entre os quais a Argentina, o Chi-
lo, o Ejlto, a Finlândia, a Grécia,a Hungria e o México. Declarou-
se particularmente fellis pelo fatodos representantes da America doSul apreciarem us resultados atln-
gldos í>ela Conferencia de Suntla-
go do Chile.Em c-jgulüa o Sr. Harold Butierreyjjondeu nos agtadeclmentos (pielhe dirigiu a Venezuela pela suacolaboração, com urr» funcionáriodo Burcau, na preparação do co-dlTo do trabalho da Venezuela.O orador aludiu depois no ores-cente movimento do sindicalismoem números países Lamenta, en-tretan*. . que ern alguns ainda se

de um bloco e servir à obra da
paz, para o futuro, seguindo a
via adotada até o presente. Ao
Invés de erigir barreiras entre
os dois Estados, esforçar-se-ão
para equilibrar os interesses em
Jogo e realizar uma reconcilia-
ção definitiva. As conversações
ofereceram, ao demais, ocasião
para constatar que as pontos de
vista dos dois governos são iden-
ticos no tocante a outras ques-tôes discutidas, e os dois gover-

,Ao > trabalho. Reconhece quIndustrias graílcas da America. ] a sltuaçdó cconomlea do mundoO Sr. Antokolctz protestou, de- I melhorou, se bem oue n questãopois. contra o tato de vários palsrs nrinamcutus lnfunda certcsamericanos não terem enviado de- j receios.legarão operaria e exaltou »3 pa- j " cr,m reloeSo A dlmlnulríio ' daslavras do Sr. Joio Carlos Munlz, ; horus de trnbjlhi». o diretor dodo Brasil, que apresentou uma . u. j. . lembrou o* felizes re-proposta para tacllltar as despezaa i sultndos das cxpcrlcnctns rea!*.-com as remessas de representan- ztidas nos Estados Unidos. In-tes. O delegado da Argentina de- ; vocou os testemunhos trazidos aclarou que fazia suas U3 palavras j Genebra pelos reoresentantes ofl-do representante brasileiro a r,'*. i c;;iU da Nova SSetandta. Austra'lapeito das di:icu'.daQ^5 que enfren- 1 c França, acrescentando que cstavam os países nao europeu-, j psforeera por estabelecer o' planopar» comparecer £s r«uiilOea das quarenta horas semanais, te-anuais da conferencia.
GENEBRA, 14 (H.) — O de:e-

gaco governamental espanhol áConferencia Internacional do *lTa-
nos têm a í!rme intenção, para balho. Sr. Antiga y Escobar. proatingir seus objetivos pacíficos,de desenvolver ainda mais as
relações amistosas que existem
Invariavelmente entre o Reich
e a Hungria."

nunclou hoje uma alocução *-mespanhol, na qual declarou: "F-s-
pero que e9se Idioma serã brove-ment, oficializado no selo da Cou-fere nela**.

cnlcamentc possível e socialmente' Indispensável. Insistiu sobre os' admlravels progressos da tccn»caIndustrial, que permite a dlml-nulção das lioros tde trabalho e aorganização do descanso, reformaesta lnsípirada na necessidade dealiviar a tensão causada pelo ritl-mo acelerado da vida moderna.Terminou declarando que espe-ra ver este ano iniciada a era daAcentuou a dificuldade de cer- j apllenrlo Internacional da sexna-tos "aisea em recrutar operário»» na de 40 horas".

Mui: "O radio anunciou ontem ã jtarde que Bilbao foi tomada. A 11 noticia foi prematura. Bilbao serãocupada msim que o comando: decidir. As ultimas noticias ln-formam c:ue somos donos dos va-í les do Pleneia o Eegona. O nu-! mero de prlr-ioiiclros goverhistas
j ó enorme e as tropas nacionalis-i tas "limpam" os Inimigos das zo-' nas tão rapidamente conquis-j tadas.

O lema ilo Partitln Po-
cialistn Francês: tudo pela

paz mundial
PARlo, ia iH.) — Em rnião do partido sociaiisla o Sr.

Faul Faurc, ministro ds indo,
declarou iriici:.linen'.e que o lema
c'.o partido continuava a sfr, nn-teí da mais nad-, tudo pela pazmundial.Disse, em seguida, que as sn-
luções proijobu.s pela frente po-pular iam de encontro a novasre;;i.stcncius. As r-formas sociaisreferentes ás calamidades ngrico-
Ias e á pensão dos velhos não
poderiam ainda ser realizadas emvLsta das condições da economianacional.Afirmou que "a democracia e
a republica permaneciam sob a
ameaça dos trusls e dos ban-
cos" e acrescentou: "Ou as or-
Sjanizaçiiüs capitalistas capitula-rão ou a frente popular estuda-rú o controle direto dos estabe-leciincntos baricario§ e dos gran-des consórcios. A frente populardeve pro.sse;juir na realização do: prortraiua, mantendo no prl-meíro plano a decisão de assinaro pacto de paz paru u paz doinundo ser salvaguardada. Masse l'ór impossível a unidade or-
ganiiJud. dos narlidos proletários,ne o yoverno cair, te a frente
popular se romper, então o par-tido socialista, forte com as een-tonas de milhares dc seus ntili-tantes, resolutos e disciplinados,apelará para os dois milhões deeleitores que ooncretjou. e como apoio das organizações opera-rias arrastará a opinião publicainteira salvar o pais e o
mundo".

A direção economica
alemã dentro dos quatro

anos de regime
nazista

ERFC7RT. 14 (A. B.) — Oministro das Finanças, condeScliwerin von Krosigh, falando
pur ocasião da sessão anual dasCaixas Economicas da AlemanhaCentral, tratou da direção eco-ilomlcu alemã dentro dos quatroanos do regime nacional-socia-11.sta. O titular das Finanças dc-clart u due o aumento dos valo-res reais ultrapassam de muitoo aumento das dividas. Podia-seconstatar paralelamente que aeconomia parliculnr estava forte-mente libertada de seus liarnes.A política de consolidação doReich tinha também melhoradoas relações entre o capital e r.sdividas a lonso termo. As caixaseconomicas tinham colaboradoem um medida particularmenteimportante na acumulação de ca-
pitai, porque seus fundos au-mentaram de 1,5 billocs em 1923.
para 14.5 biliões r.o inicio de1ÍI37. Esse desenvolvimento pro-vavi, dKre o ministro, que a eco-r.omia a'.emã se sente absoluta-mente protegida eor-.tra a desvi-lorização monetária.

O cantão de Genebra
aceitou a lei que proíbe as

organizações comu-
nistas

GENEBRA. 14 (H.) — O can-tão de Genebra aceitou, pslamaioria do mais de três mil vo-tes, a lei consti;ucional queproíbe as orsanizações comunis-t:rs e a nova disposição do Co-dipre Penal que visa a rc-onsti-das organizações proibi-das.

O governo do Paraguai
contesta as noticias dc

sublevação das forças
do Chaco

ASSÜNÇAO, 14 CH.) _ In-formações oficiais contestam asnoticias de sublevação das for-
ças do Chaco. O ministro doExterior fez declarações queacalmaram a opinião publica.Os circulas oficiais acentuam
que o Exercito, os éx-combaten-
tes e o povo aprovam a políticado presidente Rafael Franco e do
ministro tio Exterior e assagu-
ram reinar completa tranquili-
dade em iodo o pais.O coronel Paredes, eomandan-
te da» forças paraguaias no
Chaco, foi um dos elaboradores
da regulamentação aplicada
atualmente pela Conferencia da
paz do Chaco.

ASSÜNÇAO, 14 (H.) — O ml-
nistro das Relações Exteriores,
Sr. Stefanich, declarou á Agen-
cia Havas que nada existe que
possa justificar os boatos divul-
gados no estrangeiro. Acentuou
que o pais está em completa
tranqüilidade.
A inauguração do monu-

mento levantado a
Aristides Briad

PARIS, 13 (H.) — Foi inau-curado, hoje, diante do edifíciodo Ministério dos Negocios Es-trangeiros, o monumento levan-tado a Aristides Briand.O Sr. Théodore Tissier, quefalou durante o ato declarouquo o monumento erigido aogrande pacifista é "destinado a«firmar perante o mundo a von-tade do pevo francês de pros-seguir na obra de paz, iniciada
por Briand, com todas as ga-rantlas de segurança indispen-saveis para o bem da França eda humanidade inteira."
Faleceu a irmã de Lenine

MOSCOU, 13 (H.) — Anun-cia-se o falecimento de MariaTliniehna Oulianowa, irmã deLenine.A extinta, nascida em 1878.cm Simbvsk. esteve desde tenraidr.de sob n influencia do ir-mão. Tornada moça aderiu anmovimento revolucionário, emconr.equencia do que foi prest»a primeira vez cm Moscou, e.em seguida, a política tzaristaiv.inca mais a deixou em paz.Entre Março de 1D17 e 1329 tra-balhou no ovgão central do par-tido comunista. Em 1033 dedi-ccu-se ã instrução dos opernriose camponios. Desde 1034 fazia
parte da mesa da comissão cen-
trai soviética junto do conselho
dos comissários do pov.

Os músicos tle Nova
York protestam contra a

sunressão das orques-
trás mis cinemas

.falados
NOVA YORK. 13 CII.) —

Trcsento.3 músicos sindicatos darederaçao Americana Musicalinvadiram o Teatro Palace, si-
tuado em Times Squnre. assim
que as portas foram abertas ao
publico, e tomaram os lugares
anteriormente reservados, em
sinal de protesto contra a su-
pressão das orquestras nos ci-
ncraos falados.

A Federação reclama que dois
teatrrs c'e cada uma das gran-des divisões da metropole sejam
obrigo doa a contratar orques-
tra? afim de dar trabalho aos
m" ticos desempregados.O-, manifestantes, munidos de
fartas provisões de sandwiches
o outras victualhas estavam
dispostos a permanecer no tea-
tro até Segunda-feira. ,

O Congresso da Orga-
nização "A Força pela

Alegria"
HAMBURGO. 14 (A. B.) —

Durante a ultima reunião do
congresso da organização "A
Força pela Alegria", presidida
pelo Dr. Ley e cuja tarefa á or-
ganízar horas de recreio para os
operários, foi lida uma mteres-
sante exposição sobre o seu tra-
balho de política social. Assim,
a "Força pela Alegria" enviou
em férias depois de 1033. sej3
depois da nsccnçâo do governonacional-socialista, 11 milhões de
operários. Quatro milhões e 670
mil operários tiveram a posslbi-lidade de visitar teatros a pre-
ços muito reduzidos e um milhão
e G35 mil freqüentaram concer-
tos. Km alocução pronunciada, oDr. Ley leclarou que a organi-
7.açáo cio trabalho alemão poráá disposição uma soma de 174
milhões de marcos, afim de cons-
truir balnearios para convales-cencla e outras instituições do
saúde. "Pela Alegria" — disse o
Dr. Ley — as nações encontram
equilíbrio e paz interna, e isso é
a melhor segurança para a pazmundial".
Uma concentração de dez

mil ex-artillieiros
cm Roma

ROMA, 14 (H.) — Dez milex-artilheiros, reunidos cm Ro-mu, efetuaram uma concentra-
ção na praça de Veneza e des-
filaram ao longo da Via do
Império. O Sr. Mussclini «Uri-
glu-lhes palavras de felicitações
e estimulo. Os manifestantes
dirigiram-se, cm .seguida, ao
Quirinal, afim de prestar home-
nagem ao Soberano, que apare-
ceu na sacada principal paraagradecer as aclamações. Reali-
zou-sa rapida cerimonia diante
do monumento de Vitor Manuel,
onde os cx-artillieiros fizeram
entrega de 18 morteiros a um
batalhão de lnfanteria.
O pagamento das dividas

dc guerra
WASHINGTON. 14. CH.) —

O Departamento de Estado
anuncia que recebeu do cmbal-
xador da Italia ?sta capital
uma nota cm que u governo lta-
llano lamenta "nf.o c"trr cm
cond'ções cie s- bmeter ue. huma
proposta" para pagamento dedividas.

REUNIU-SE 0 OABÍNTE

DA FRANÇA

E assentou deliberações de essen-
ciai impoctancia política

PARIS, 14 (II.) — A deli-beraçao cios ministros reunidosem conselho de gabinete, á tar-de hoje, sob a p^sidencia doSr. Leon Blum, revestiu impor-tancla política essencial, emborahouvesse sido consagrada a pro-blemas financeiros.O Sr. Vincent Auriol expoz aosseus colegas a situação financei-ra, decorrente da crise da tesou-raria e do mau estar monetário.Indicou, em seguida, os reme-dios com que pensava remediartanto á primeira coino ao se-gundo.Afim de encontrar os recur-sos necessários imediatamenteaos vencimentos do segundo tri-mestre, o ministro das finançasencarava: o .•eajustamento dastarifas e taxas dos impostos di-retos, oue incidirão especialmen-to sobre as estradas de ferro, cor-rcios e teiegrafos, gasolina, im-
posto geral da renda, que de-viam fornecer ao Estado um ou-
plemento de receitas de cercade ^itico bilhões de francos.Esta parte dos projetos íinaii-ceiros do Sr. Vincent Auriol não
parece haver encontrado nenhu-ma oposição r.j seio do gabinete,bem como certos aumentos pre-vistos que não fazem senão coi-responder á desvalorização mo-netaria de Io dc Setembro deI93G.Por outro lado, todavia, as me-didas relativas aos valores mo-netarios e ao cambio constituíramobjeto de particular atenção porparte dos membros do conselho.Neste dominío o Sr. VincentAuriol pediria á camara a auto-rização de decidir, por meio dedecretos, conquanto dentro deâmbito estritamente limitado, to-das as medidas necessárias á de-fesa do franco e do credito pu-blico.Um ponto parecia perfeitamen-te estabelecido: o controle docambio seria excluído, visto queo governo desejava permanecerfiel a„ acòrdo tríplice monetáriofranco-anglo-americano. Aliásnão seria possível recorrer a ne-nhuma medida de de tal natu-reza salvo oor via legislativa.Em todo caso, sem querer re-nunciar ao liberalismo moneta-rio o ministro das finanças eralevado n procurar os meios ado-
quador. a entravar a exportaçãodos cantais franceses, graças auma vigilancia apropriada dasoperações bancarias, que deve-riam ficar limitadas ãs necessi-dades normais das trocas eco-nomicas.Ademais, afim de prevenir ma-nobras -ue pudessem ser exerci-das contra o franco, o governodeveria ser autorizado o pedirao Banco de França a elevaçãodo nivel dos seus adiantamentosao Estado, de modo a poder en-fren'ar todas as tentativas de es-
pecula "o.

Esta parte ,1o programa do Sr.

Vincent Auriol não foi aceitasem debate. De acòrdo com o
próprio presidente do conselho osministros retiraram-se para deli-berar, no primeiro andar do pa-lacio de Matignon aíím de fixara sua atitude, ao passo que erainterrompida momentaneamentea reunião ministerial.Depois c'.e hora e meia dc dis-cussoes isoladas os ministros ra-dicaic-socialistas tomavam assen-to á mes i de deliberações doconselho de ministros. Os Srs.Edouard Daladier, presidente dopartido e ministro da defesa, oCamille Chautemris, ministro doEstado, -odiam anunciar aos Srs.Léon Blum e Vincent Auriol queas suas respectivas propostashaviam sido aceitas, em conjun-to, com varias emendas apresen-tadas pelos representantes doapartidos radicai e radical-socia-lista.Em tais condições sc afirmava,mais uma vez. a solidariedadecom o governo, e a partir daamanhã o chefe do governo po-derá encaminhar á camara aosdeputados o projeto financeirogovernamental, e reclamar ouoseja discutido como matéria riuextrema urgência.De acòrdo com a decisão dogoverne o Sr. Eouard Herrlol.presidente da camara esí-rá d«volta a Paris amanhã.Foram igualmeitte postos apar dos propósitos do governoos Srs. Jeanneney, presidente dosenado e Caillaux, presidente dacomissão de finanças da casa ai-ta dc parlamento.Como a comissão de finançasda camara dos deputados devareunir-se amanhã, calculava-senue o projeto governamental pu-desse ser votado na próximaQuinta-feira.Os círculos parlamentares pre-viam que a discussão do progra-»ma financeiro do governo deve-ria suscitar sérios debates poli-ticos no senado, mas de qualquei"maneira, o gabinete insistiria em
que o '-arlamcnto se pronúncias-se definitivamente antes do fimda sen* na.A' noite d- hoje corria, seci
possibilidade de confirmação, truro'" Srs. Ftlst e Eeaudoin, mem-bros -Ia comissão de administra-não do. fundo de irruallzacãocam-bial javinm comunicado, porcarta, ao ministro das finançaaos respectivos pareceres a respei-t-o das medidas encaradas pelogoverno.Varias indicações adiantavamnue a majoração do imoosto &o-
bre a renda seria aplicavel a
partir de rendimentos superioresa 00.000 francos.Na eventualidade de modifica-
ção das relações entre o estabe-lecimer/o emissor e o Estado, e
afim de prevenir as esneculaçõescontra o franco o Banco de
França resolvera elevar de 4"Io
para fi"!° a tnxa de desconto.

O contrabando na fron-
teira da Argentina com o

Brasil
BUENOS AIRES. 14 (H.5 —

A Prefeitura Marítima foi infor-mada de que. nas proximidadesde Alvear, na província de Cor-rientes, um destacamento demarinheiros sustentou vivo tiro-teio com um grupo de contra-bandistas que pretendiam in-
troduzir um carregamento de
açúcar, arroz e herva mate pro-ccclentes do Brasil.

Finalmente, o grupo de con-
trabandistas fôra posto em fu-
ga, não setn deixar nas mãos
drs marinheiros os de nome Ja-
cinto Diaz e Adolfo Rodriguez.

As informações acrescentam
que não houve vitimas.
A denuncia do convênio

comercial franco-
britânico

WASHINGTON. 14 (H.) — O
embaixador dc Franca Sr. Geor-
ges Bonnet interrogado pela Agen-
cia Havas a respeito das negocia-cões comerciais entre os governoscie Porls e Washington declarou:"Data de lõ de .Junho do 1936 o
nosso acordo comercial com os Es-tados Unidos. Como não foi de-
uunclado entrará em novo perlo-do de aplicação a partir de ama-
nhi. mas, desta ícltn, sem limito
do duração, salvo o direito reser-
vado ás partes contratantes de o
denunciar, dentro dos prazos con-venclonados."Estou persuadido que sc trata
de entendimento tios mais auspl-
ciosos para os doic países. A osso
proposito cumpre náo esquecer
que o acordo assinado em Maio do
1936 previa que no caso dc desva-
lorlzaçüo monetária todas ns dls-
posições poderiam ser objeto do
dc revisão."Corsequontcmente forte pres-s.1o foi exercida nos últimos me-
«es pelos industriais dos Estados
Unidos que se Julgavam lesados
pela desvalorização do franco, mas,
de outra parte a denuncia do con-
venlo comercial íranco-amerlcanoteria Ido de encontro ns própriasbases do acordo tríplice anglo-
franco-americano. D<; outro lado
a alta dos preços surgida cm Fran-
ça teria tornado Injustificável a
denuncia de um acordo que cm
conjunto deu os melhores resul-
tados aos dois países."A esse respeito convém [rlzar
que as trocas entre os dois pai-ses aumentaram consideravelmentedesde a assinatura do acordo. As-
sim era que no primeiro trimestre
de 1937 o intercâmbio franco ame-
rlcano havia aumentado de cerca
de CO por cento com relaçáo ao
período correspondente dc 1936".
Os boatos sobre a divisão

da Palestina
LONDRES. 14 (H.) — Noticias

procedentes de Jerusalém trans-
mltldas pela Agencia Reutcr Infor-
mam que. continuando a circular
boatos a respeito da divisão da
Palestina, os Srs. Muphtl Auni.
Bey Abdul Hadt c o secretario
Fuad Abead. delegados do Alto Co-
mite Árabe foram á resldencia de
Sir Artur WaucUope. comissário
britânico, que lhes assegurou quea comissão real não submeteu aln-
da suas recomendações nem ao
governo britânico nem ao governoda Palestina, acrescentou mesmo
que o relatorio dessa comissão não
não era ainda conliecldo por nln-
guem.

O plano Roosevclt dc
reforma judiciaria

O COMITÊ' JUDICIÁRIO PLETl-
TEA A REJEIÇÃO DO PLANO
POR NAO MELHORAR A EPI-
CACIA DO ANDAMENTO DA

JUSTIÇA
WASHINGTON, 14 <H.) — O

comitê judiciário enviou á mesa
do Senado um relatorio em querejeita o plano de reforma judi-ciaria apresentado pelo presi-dente Roosevclt.O Sr. Kling, cm nome da molo
ria dos membros do comitê, re-
digiu o documento em linguagem
precisa e mordente. Este con-cltie que o plano era Inaceitavel
pelos seguintes motivos: primei-ro — o projeto do Sr. Roosevelí
não atingia nenhum dos objeti-vos visados e definidos pelo che-fe de Estado. Segundo — cons-
titula ameaça para a indepen-
delicia do poder judiciário e era
contrario a todos os precedentesna historia do governo dos Esta-dos Unidos e criaria por sua vea
perigoso precedente. Terceiro —
era contrario ao espirito daConstituição, porque permitia,modificar esta ultima sem o con-
sentimento popular. Quarto —
violava os direitos das minoriase a mtarava a liberdade indivi-dual. centralizando o poder Ju-diciarío federal. Quinto — es-
tenderia o controle político doexecutivo e do legislativo ao po-der judiciário.

O Sr. Kling demonstra em se-
guida que o projeto não melho-
rava a eficacia der andamento da
justiça, não injetava sangue no-
vo na Corte Suprema e não am«
pliava os poderes desta ultima,
pontos esses que crain os obje-
ctivos principais, , que o presi-
dente Roosevelt desejava atingir
com o pro.ieto dc reforma. O Sr.
Iving conclúe: "O plano é uma
medida que deve ser violenta-
monte rejeitada de maneira qua
proposta similar não venha ja-
mais a ser apresentada aos livres
representantes do povo livre dos
Estados Unidos".

O Ministro da Guerra
do Reich agradece ao

Ducc a cordialidade
italiana

ROMA, 14, (II.) — O mare-
chal von Bloberg dirigiu ura
telegrama ao Sr. Mussolini agra»
decendo a cordialidade com que
fôra recebido na Itália c pe-
d indo ao chefe do governo quo
transmitisse no soberano e ao
principc ric Picmonte a expres-
são dc seu reconhecimento.••E" para mim motivo de or-
gulho e honra, acrescenta o ml-
nistro alemão, ter restabelecido
relações de camaradagem com
todas as forças armadas italia-
nas e verificado o espirito rnl-
litar c a alta efic.iencia dos ofl-
ciais c das tropas".
O novo Cônsul da França

em Adis-Ababa
ROMA. 14 (H.) — O novo con-

sul geral tia França em Adia
A baba, Sr. Lavastre. checou a es-
ta cldzde onde foi recebirio p.-li>
pessoal do consulado e msmiroí
da colonla francesa. O novo cou-
sul da Alemanha vem brov#,
bem, ocupar seu posto.
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A GRANDE OFENSIVA NACIONAI m CONTRA BILBAO

O governo basco dirigiu a diversos paises um apelo denunciando

a ação de mais de cem aviões ita *ianos e alemães — Luta-se inten-

samente nos suburbios da Capital f^a.sca — O governo resolveu

permanecer em Bilbao afim de orgi\. ~ir a defeza suprema da cidade

A SITUAÇÃO
(ConC tação da 7.m farina)

A candidatura do Sr. Josc
Amcrico no Amazonas

A NOTICIA DO ROMPIMENTO
DA "CINTURA BE FERRO" EM

BILBAO
VITORIA, 13 (H) — A noticia

do rompimento da "cintura de
íerro", que ciclcirie a capital da
Biscaia, íoi acolhida em toda a
frento norte, e nas cidades da re-
taguarda ccm as maiores de-
monstrações de entusiasmo.O grande quartel-general de
Balamanca ordenou que losse tl-
rada «ms edição especial do co-
munieado oficial, alim de ser di-
vulgado o mais largamente pos-Eivei.Em numerosas localidades en-
contravam-se nutomoveis onde se
achavam instalados altos íalan-
tes que anunciavam a vitoria'dos
nacionalistas. Soldados e civis
aplaudiam vibrantemente e abra-
çavam-se de contentamento.
AS TROPAS NACIONALISTASA MENOS DE TRES QU1LOME-TROS DK BILBAO

SALAMANCA, 13 (H> — ARadio Nacional comunicou Ameia noite as seguintes informa-
ções: "Frente da Biscaia — Aresistencia do inimigo está com-
plotamente vencida. Os marxis-tas retiraram-se em plena de-
bandada perseguidos de perto pe-los nossos soldados que não lhesdeixam,um momento de repouso.Algumas colunas governamentaisfogem para a estrada de San-
tander. Na precipitação da finjaabndonam as armas. E' o queexplica a grande quantidade dt;
material bélico que cái em podeidos nacionalistas e que não podeser arrolado. Entre esse material
estão quinze vagões carregados
de munições. A ofensiva nacio-
nalista é tão rapida que não 6
possível neste memento dar mato
detalhes. As nossas tropas en-
contram-se a menos de três qul-lometros de Bilbao. Pode-se as-
segurar que a quéda definitiva
da cidade é questão de horas".
AS TROPAS NACIONALISTAS

DIVISAM A CIDADE DEBILBAO
DURANGO. 13 ÍH> — As tro-

pas da Brigada de Navarra con-
tlnuam hoje a pressão sobre o
inimigo. As tropas nacionalistas
estão ás pr,rtas de Bilbao e jádominam a cidade. Das posiçõesnacionalistas já se vêem as casas
e ruas de Bilbao que está ao
alcance das balas de fusil.

No decorrer da noite passadac no dia de hoje, as tropas da
Primeira Brigada de Np.varra
ocuparam o monte de Santa
Maria e Begoria, onde se encon-
tra o sanatorio anti-tuberculosode Bilbáo.
COMEÇOU A KVACUAÇAO DEBILBAO

DURANGO. 13 (H) — Infor-
mações chegadas á ultima hora
asseguram que já começou a eva-
cuação de Bilbao. A própria es-
taç&o de radio-telegrafia tinha
sido transportada para Santan-
der.
CONTINUA INTTBNSISSIMA A
PRESSÃO DOS REBELDES

CONTRA BILBAO
BILBAO, 13 (Do enviado espe-

ciai da Agencia Havas> — Conti-
núa íntenslssima a pressão dos
resides. Os governamentais de-
Tendem-se com inferioridade de
meios. A aviação nacionalista
voou sobre Bilbao muitas vezes.
Os apitos de alarma soaram mais
de quinze vezes. Os aviões lan-
çaram numerosas bombas nos ar-
redores de BilbAo. Las Arenas e
Portugalcte, destrutndo trinta c
quatro casas entre elas a do
cônsul inglês.

Por enquanto desconhece-se o
numero exáto de vitimas. —
Fernando Fontecha.

COMUNICADO OFICIAL
GOVERNTSTA

MVDtOTD 13 (H.) — Comunica-
do oficial doMlnlsterlo da Defe-
Ba: "Exercito do Centro: — A ar-
tllharla nacionalista bombardeou
Madrld causando vitimas e es-
tragos materiais. A's 2 horas o
30 minutos deu-se forte explosão
no setor de Casa de Campo se-
cuida de varias outras mais in-
tensas produzidas pelo incêndio
de um deposito de polvora inimi-
go situado perto de Casa do Cam-
po. As tropas republicanas proce-
deram a reconhecimento e verlíl-
caram que o imóvel da Casa La-
rar tinha desaparecido completa-
monte. Frente de Teruel: — As
nnss?.s tropas fizeram uma tncur-
pio nos arredores de Cela e liber-
taram vinte e três prisioneiros.Exercito de E'ste de Huesca: —
As tropas nacionalistas realizaram
lmoortante operaçfto avançando
sobre as linhas inimigas. Frente
dos Flrlncus: — Os republicanos
ocuparam entre outras, as posl-
ções de San Romnn, Coronas. San
juan, Monte Cocullara e Gabar-
dllla entravando a clrculaç&o en-
tre Snrmlento e Olebra. Ocupa-
rum também a Casa de Campane-
ro de onde Il?fr»m fo30 Intenso
nobre a estrada de ferro de Sabi-
nanifro a Horna'. Exercito do Nor-
te: — O inimigo, exercendo forte
pressão sobre Bilbao, avançou em
vários pontos. No sul do TÓJo os
republicancs ocuparam o Castelo
de Zalanea, o inimigo contra-ata-
cou mas íoi energicamente repeli-
do".

NOTICIAS RECEBIDAS IX>
OBÍ.NDI QLV.HTEL C.ENBRALNACIONALISTA

SAXiAMAíICvA 13 (H.) — A Ra-dio Nacional comunica as se^uln-tes noticias recebidas do Grande
Quartel General: "Frento de Bis
caia: — As nossas tropas con-toinuam a avançar vencendo todos os obstáculos e quebrandotodas as reslstenclas dos republi-canos. Ocuparam no decorrer dodia pontos de grande importancla
estratégica, entre eles Larrabe:na, cota 439, entre Santa Maria
e a altura do mesmo nome

Fizeram cincoenta prisioneiros eapoderaram-se de uma bateria daartilharia completa e dc outro ma-terlal dc guerra. Frente da Extre-madura: — As nossas forçasocuparam novas posições adiantedas conquistadas ontem. Nas ou-tra* frente nada dc novo".
TONTOS E5TR.ATSGTCOS OCUPA-DOS PELOS GOVERNTSTA S

ANDUJAR 13 (H.) — As tropas
governamentais que operam nos
¦ctóres dc Penarroio e Vllaharta
lançaram cflcôs ofensiva contra as
posições rebeldesNa zona de Poso Blan-o os sol-
4ados do exercito popular conse-
guiram. depois dc dúrcs comba-
te*. conquistar as alturas que do-,
minam Fuente Ovejuna e ocupa-
nm Cerro Gordo. importante
ponto e3trategico. que havia sido
tomado pelos rebeldes ha oito
41 u.5U Mn ptu m UuçAt repu-

bllcanas no setôr de Ovcjo, 37
qullometros ao sul de Poso
Blanco ocuparam a aldeia de Va-
car, o que constitue grande êxito
para o oxercito popular visto queficam cortadas as comunicaçõesferroviárias entre Cordova, Vila-arte, Espiei, Eolmez, Fueblo ITue-vo, Ponarrola e Fusnto Ovejuna.Os insurretos procuraram re-conquistar essa importante posi-ção, e nesse proposlto lançaram aoataque vários destacamentos decavalaria apoiados por numerososaviões. Desenrolaram-se violentoscombates, mas os republicanos,
por fim, contra-atacaram e obrl-
garam os rebeldes a recuar com
pesadas perdas, e a deixar mais decem prisioneiros, em maioria per-tencentes ás ultimas classes cha-madas ás armas. Os republicanosarrecadaram ainda, 25 metraLha-doras c 40 fuzis.

O GENERAL QUEIPO DELLANO DESMENTIU ASNOTICIAS DE PRETEN-SOS SUCESSOS DOS RE-PUBLIC ANOS NA FRENTEDE CORDOBA
SEVILHA, 14 <H.) — O Ge-neral Queipo de Llano de^men-tiu as informações transmitidas

pelo Comitê de Defesa Bascosobre as operações na frente deBilbao e declarou que os postos1governamentais nfio tinham ces- jsa-do de pedir ao radio de Bilbío |informações exatas sobre a si-tuação ali reinante.O radio de Bilbao mantivera-se, porém, em silencio absoluto,recoloso, sem duvida de confes-sar a verdade.O General Queipo de Llanodesmentiu em seguida as info"-macões procedentes de Valeusobre pretensos sucessos d:).,republicanos na frente de Cor-doba e nos setores <lâ Fenarroyae Fuente Ovejuna."As nossas forças — acrescen-tou o general — estavam prepa-radas para desfechar a ofensivana colina 600, situada ao nortede Penarrova. Tencionavamosabrir fogo ás 14 horas mas os
governamentais atacaram as nos-sas linhas alguns minutos maiscedo. Deixamos que se aproxi-massem e em seguida as nossasmetralhadoras e baterias abri-ram cerrado fogo sobre o inimi-
go, que íoi totalmente dizimado
e fugiu. A's ultimas horas danoite, as nossas tropas ainda o
perseguiam."O general terminou d.eclaran-do que as operações militares
na frente de Cordoba prosse-guiam com o maior êxito c ra-
pidez dc aç5o.
OS DEFENSORES DE BILBAO
ENCARAM UMA RESISTEN-CIA ENERGICA .

BAYONNA, 14 (H.) — A cha-lupa republicana espanhola Vr-tscoria, chegou a Ba5'onna, pro-cedente de Bilbáo. de onde par-tira ontem á noite, ás 21 horas,
despistando os navios de guerranacionalistas.A Urtscorla, além dos membrosda' tripulação, trouxe quatro pas-sageiros encarregados de umamissão junto á delegação bascainstalada em Bayonna desde oano passado. Os tripulantes con-testavam a importancla do avan-
ço nacionalista e declararam queos adversários estavam ainda amuitos quilometros da cidade, edo ponto em que se achavam a
artilheria conseguiria apenas al-cançar as. fortificações dc Bil-
báo. Nenhum deles acredita narendição desta ultima e aindamenos em sua ocupação, pelomenos antes de muito tempo.Essa opinião 'faz supôr que osdefensores <>ncaratn uma resis-
tencia energlca, de bairro cmbairro e de casa em casa, como
aconteceu em Oviedo.

O VIOLENTO BOMBAR-DEIO DO PORTO IMPE-
DIU A ENTRADA DE DOIS
CARGUEIROS FRANCESES
BILBAO. 14 ÍH.1 — Os car.

gueiros franceses Perros Guirrea
e Tregastel. entrados hoje com
carregamento de viveros no rio
Bilbáo, tiveram que regressar cm
conseqüência do violento bom-
barãeio do porto.

AS ESTAÇÕES DE RADIO
DE BILBAO TRANSMITI-RAM NORMALMENTESEUS PROGRAMAS
BILBAO, 14 (H.) — Contra-

riametite nos boatos que circula-
ram as estações de radio de Bil-
béo transmitiram hoje normal-
mente os seus programas dc mu-
sicas e noticias.Foram dadas instruções para a
evacuação das crianças, que se
se efetuará amanhã no portodosta cidade.

Quanto ás operações das tro-
pas nacionalistas
todos as setores.As tropas republicanas tèm
resistido aos terTtvels ataques
do inimigo.

MANA'OS, 14 (Por via aerea) —
Escrevendo, na "Tarde", a propo-sito das forças políticas do Nor-te qua apoiam a candidatura cioSr. José Américo, o deputado uAssembléia LesLsiatlva do Ania~zonas, 6r. Leopoldo Feres comba-to qualquer ltlila relativa á for-. .. ... I macão de blocos regionais e pro-verno, afirmo que cinco navios exigir que as suas dcclaõBs aejam pu~na d<;1o "bloco nacional " Dizgarmanlco» e um bslga desembar- ; dulxe da cumpri-las. Um governo Q ponUco amazonense:caram, publicamente, nos últimos! cem .pendida*» e que ninguém ...  - « .

dlao, no porto do Passagss. a dez ; excluslvamcnic sinaioa ievuria ai»
güilpmet^ da fronteira com a «tad° «rp^Uvoe

clancla e d;- pensamento àqueles i lel>etir quant.-.s façam n«c*.ssa*ia>,- n;.0 »l> da aM.-a oplaUo. .Vs — movimentai dess-s carat»;
potência» da Europa procuram niwiaovsn-e. o deplor.%\eLne»i«e. I
uma formula diplomática para f£- regionalista. E natural, sem du- i
zer face ao eixo B?rlim-Roma. mas vlt|a. que as populaçuvs do Norte
cada uma düas age a seu modo. I vejam no preelaro compatriclo. ou i

Se gaiiliarmcs na frente inter- melhor, na sua qurdidads dc lio-
nacional, tambem devemee ganhar | m;m co septentrlio; Identificado :

Opírihiiinrlo a viciía do Sr. Macedo Soares
—¦ II  ¦  II.»,«..ri

Uma comissão de Ministros da Côrte Suprema
estevet ontem, no Ministério da Justiça

França, uma grande quantidadedo material bélico, Inclusive qua-trocentos canhões, aproximada-
mente.O embuste do controle é, cada
dia, mais ovídente. Queremosafirmar, perante o mundo clvlli-zado, que nos abandona, quantonos admira, que o pais euslcadi
morrerá, mas nfto em silencio.
OU ! depois dè um ano de resls-
toncia ao crime, &erà êle consu-
màdo ? Mas o sansue de nosso
povo recairá sobre aqueles que o
verteram e o deixaram verter. O
extermínio da mais antiga demo-
cracJa da Europa deshonrará parasempre a conciencLa universal.
Apesar de tudo, temos ainda con-
fiança."

A LUTA PROSSEGUE NOS
SUBÜRBIOS DEBií,BAtr

DuRANGO, 14 (H) . — O Radiode Durando anuncia que a luta
prossegue atualmente em Begona,
buburbio dc Bilbáu, cuja quédaparpcnia iminente.

'A candidatura José Américo deAlmeida, si se trata dc uma co-ordenação dc forras em seu favor,nfio precisa para triunfar, — dia

AS BAIXAS ITALIANAS NAESPANHAROMA, 1*1 (H) . — As quatroUutas oflcLr.ls sobre as baixas ita-
lianas na Espanha, desde as opa-
rações dc Malaga até ás dc Ma-drid, dc oito a dezoito de Março,consignam: mortos 495, feridos1.934, desaparecidos 250.O Jornal Stampa escreve a res-
peito :"A batalha da frente de Ma-drid foi rude para os nossos aoi-dados, que se lançaram ao assaltoc resistiram contra' os ataques deforças mais numerosas. Entre-tanto, bateram-se com magnifocoheroísmo durante um dia inteiro,
quasi sem tréguas, lutando, ás vo-j&es, corpo a corpo, com grandeviolancia durante hora.» seguidas,até que terminasse a munição ccaisse o ultimo soldado. O nu-mero de oficiais c legionario* MA.DRIJD, 14 (II) — Os Jornaismortos « feridos, nesse setor, é a afirmam que os rebeldes ocupa-
prova evidente da violência da! ram somente o cemitério c osda luta. Nenhuma campanha de montes Gabaritas e Pinero, emc&lunia poderá macular com sua ; Casa dei Campo o que isso foi de-
sombra e^ses admiraveis soldados, vido â operaçíio lavada a efeito
As bandeiras, que se inclinaram °utem, depois da explosão de tròs
um momento paru saudar esses minas inimigas,
despejos, marcham para a vlto- OPX>ENArkA A Ev.,CÜAÇAO IOT-

ó Beto dcl Carlinn de Bolo- ! ^TA r>A _POFUúAÇAO CnSL

na frénte de batalha e todo3 osesfo.vços devem convergir para er.seCim. Catalácsl Todo o nosso es»or-
ço é programar a guerra, fazer arcvoluçào e refazer a Catalunha 1"
OS GOVERNANTES MELJIORAMNAS POSIÇÕES ErM FRENTEDE MADRED

MADRUD, 14 (H) — O "Poli-
tiea", o único Jornal que aparo-
ceu esta manhã, informa que astrês detonações ontem ouvidastinham sido causadas pela expio-de minas a que os naclonalis-tas haviam ateado fogo. O jornalacrescenta que uma Igreja c aCasa do Trabalho, situadas nas
proximidades de Casa de Campo,saltaram depois de evacuadas peloadversario, c que as forças repu-bllcanas retificaram as linhas, ocu
pando as posições onde se acha-vam aqueles edifícios. A posiçãodas tropos nacionalistas naquelesetor tornava-se sempre mais di-ficli.

O comando governista efetuaráos trabalhos do aproximação queameaçavam diretamente as posl-ções em questão. Acredita-se que,rceeiando ser envolvidos, os na-eionals fizeram explodir as nu-nas que prepararam por ocasiãodc abandonar o local. Quandoralou o dia, os soldados republi-canos observaram que os edifíciosque estavam cm sua frento tinhamdesaparecido. A carga empregadafoi dc do^xí toneladas dc dlna-mi té.
O AVANÇO DOS KEKBLDBS KAITRENTE DE I.fADRID

lalia, escreve :"A naçáo inteira tem a certeza
que o sacrifício viril dessas Jo«vens vidas Gera vingado."luPARA O TRANSPORTE PARATERRITORIO SOVIÉTICO DE1.50C CRIANÇAS PROFUGASDE BILBAOPARIS, 13. (H) . — Informamde La Rochelle que o embaixadorda U. R. S. S. cm França, con-íerenciou com o prefeito do dc-
partamento de Charste a respeitodo traixsporte para terrltorio so-vletico de 1.500 crianças refugia-das de BUbáo.O vapor francês "Sontay", fre-tado ;kj1o governo soviético, é es-
perado ã noite de boje em Lapa-lif-sc afim do receber material *,a-nitar' * e os dormitorios neeesea-rios aos evacuadas, que serãotransportados para Leningrado.
OS GOVERNISTAS BOMBARDEA-RAM AS POSIÇOES DAS NACXO-NALISTAS EM REDOR DEMADRID

MADRI D, 13, (II). — A's 2 ho-ras da" madrugada a calmo íoirompida por canhoneio de grandeviolência. Ouviram-se tres gran-des explosões que fizeram tremera.i paredes de varias habitações dacidade. Tratava-se de minas quefaziam saltar alguns edificloson-d: os rebeldes se haviam abriga-do na região de Carabanchel. De-
pois daiõ~ explosões o canhoneiotornou-se ainda mais forte. O: re-
pubücanos faziam fogo contra asconcentrações dos insurrectos noseter da Ponte dos Franceses.O bombardeio foi tambem diri-
gido contra as posições dos rcbel-des em Cuesta de Las Perdlces. ea Caõa Roja. transformada em íor-tim pelas tropas do general Fran-co. O chalét ficou parcialmentedestruído. A aç5o de artilheria
permitiu que os republicanos re-tificarsem íavoravelment-e a* suas • eade, deviam cncontrar-501 I .. 1. »T _ A . ^ * . .... t «A. Si « I ¦* V» Plinhas. No set.cr de Jaramar uhllcanns efetuaram reconheci-mentos, sobretudo nas' proxlmlda-des de La Man aro z a e p.o longoda estrada de ferro lccal, o que
permitiu melhorar as posiçõe« re-
centemente conquistadas pélc? go-vemamentais. — Jcan Jlollirt.

OS ASPECTOS POLÍTICOS DACA PALUNHA

SARAGOCA BOMBARDEADA POR.
AVIÕES GOVERNISTAS

BARCELONA. 14 (H1 . — O Jor-nal Humanitá anuncia que sete
trlmotores republicanos, acompa-
nhados de vários aviões de caça.
bombardearam em Saragoça dlver-
sos objetivos.Um dos objetivos visados era o
campo de aviação de San Grego-
rio, sobre o qual foram lançadas
duzentas bombas.

O Jornal assegura que houve
renhido combate entre as avia-
ções republicana e nacionalista e
que, cm conssqucncla desse com-
bate. caíram ao sõlo dois trimo-
tores nacionalistas.

BARCELONA, 15, (II) . — O pre-6idcnte do conselho executivo daAçio CatalS, Sr. Luís NicolauDolwer. ex-ministro da republica
c atualmente governador do Ban-continua cm co de Espanha, pronunciou porccaslão do congresso do partidoum importante discurso que lolmuito comentado.Depois do lembrar que cm Agos-to de 1936 Já se reclamava a or-
dem revolucolnarla, passou em re-vista dlverss aspectos políticos da
Catalunha apôs a revolução deJulho. Lamentou partlcularmen-te que a entrada da ConfederaçãoNacional do Trabal!.o para a "Ge-
neralldad" tivessa mudado a dc—nomlnação do governo para a deconselho, dando o espetáculo daum conselho a fazer decretos edc um governo clandestino a ím-
pedir a sua execução. Afirr.iou queo "putch" de Maio ultimo foi umlevante contra a autoridade legl-tlma, um golpe do força inteira-mente Igual ao de Julho, e queaqueles que tinham gritado ccn-

DE MADRID
MADRID, 14 (H) — O generalMiaja publicou a seguinte deci-cão, que prescreve a evacuaçãoimediata da população, nesta ordem: 1) os habitantes das pro-vlncías ocupadas pelos rebeldes;-) os haft!tantos da província deMadrld; 3) os habitantes dos cor-redores dc Madrld.A decisão estipula que serãopostas em vigor todas as medi-dos da antiga Junta dc evacua-

ção. Pede, ademais, que todas asor.ganlsações sindicais auxiliem aexecução das mesmas medidas,
OS NACIONALISTAS PERSE-ÜUEM O INIMIGO EM PL.E-NA E DESORDENADA RETI-RADA

DIANTE DE BILBAO, 13 (Doenviado especial da AgenciaHavas) — Ás tropas nacionalis-ias v>:.rseguem metodicamente oInimigo em plena e desordenadaretirada. A artilheria apoiou oavanço ma* o tiro teve de serfeito com t"da a prudência,
porque a infanteria progrediacom tal lapidez que a cada mo-
mento era preciso regular o
fogo.A's 15 horas, a bandeira na-
cionaltsta flutuava sobre o Mon-
te Marina, psquenn altura quedomina dirétamente Bilbáo.
Desta po.siçfto os nacionalistas
podem atirar cc/m fuz.il p-araas ruas de BUbáo, que ficam
a seus pés.

A' tarde, os nacionais acupa-
ram o cemiterio que fica á en-
irada da cidade. O recuo dos
bascos è geral. A's 17 horas,
conta vam-se 400 prisioneiros go-vemamentais e nas pendentesdo Mente Marina, que foi cer-tol-
\s- três brigadas qu; nfco ti-
nham nenhuma saida. — Geor-
ges Boto.

O GOVERNO RESOLVEU
PERMANECER. EM BILBAO
BILBAO. 14 (H.) — O go-

verno do pais basco acaba de
resolver, p"r unanimidade, per-
manecer em Bilbáo.

BILBAO, 14 (H.) — o bu-
ieau de imprensa do govoano
basco comunica: "Os ministres
reuniram-se em conselho, seb a
presidência tío Sr. Agnirre. Du-
rante reunião o governo resol-
veu permanecer cm Bilbáo afim
de orga-=-:=ar a defesa suprema
da cidade. A dccisfto íoi toma-
da por unanimidade."

O ULTIMO COMUNICADO
OFICIAL DE SALAMANCA
SALAMANCA, 14 (H.) — Co-

munieado oficial das 20 horas,
do Grande Quartel General: —
"Exércitos do norte — Na frente
de Leon repelimos um ataque
ao setôr de Marama e retifica-
mos nossas linhas em Matalla-
nes. Na frente de Biscaya con-
tinúa a marcha vitoriosa dos
nacionalistas. Ocupamos aí emi-
nenclas que dominam Santo Do-

de corpo e alma com a.? aspiraçõeso os sofrimentos dos brasileirosdestas "latitudes, um motivo amais para lhe preferirem o nome,
garantia do carinho com que poloex-ministro da Viaçáo continua-rào a sar estudados e solucionadosos nos«ios clamorosos problemas.Mas não é, não deve ssr, nesseteor de candidato do Norte, quese ha de recomendar a persoua-lidado do Sr. José Américo, em-
prestando-se-lhe o sentido, a todaevidencia lmpatriotica, dc umareação ou c!c uma reivindicaçãode direitos do Norte contra o Sul.Multo menos so tolerarão blocos,
grupos, conglomerados heterocll-tos. v lnassimilaveis, no organismoda Nação.

• • •
Já é ternpo de nos libertarmosdessa mentalidade política rudl-montar, desse espirito tin campa-narlo. que levanta fronteiras mo-rais entre os brasileiros, procu-rando dividi-los em tribus ou

claus, dessociandõ, retalhando,T.iultipartindo o territorio, a gen-to e a sensibilidade de nossa Pa • Itrla. Como disse, com inegável
Justeza, o Icader baiano, a forma-
ção dc um "bloco do Norte" seria
antes de tudo, "um erro contra a
Patria, ameaçada na sua inte-
grldade". lmpondo-se. ao lnvez do
blocos do Norte ou do Sul, "um
bloco da Naçáo", A candidaturaJos6 Américo.' — concluo o depu-
tado Leopoldo Percs — tem, isto
sim, uma espressAo lldlmamenierevolucionaria e, pois. eminente-mente nacional o que. de resto,
não a torna Incompossivel com a
solidariedade o a colaboração da-
queles que. não pertencendo aos
quadros Incertos da Revolução, e
tendo mesmo apoiado as situa-
ções anteriores, se apresentem portitules Indiscutíveis dc ldoneida-
de moral. Intelectual cívica, capa-
22s dc reintegrados no serviço das
instituições c do bem coletivo".
\ candidatura do Sr. José

Américo cm Minas
Gerais

BELO HORIZONTE. 14 (H) . —
Ur\ matutino noticia que as for-
ças políticas que se reunirão no
dia 19. nesta capital, homologa-
rão a candidatura do Sr. José
Américo.

As candidaturas presi-
deliciais cm São

Paulo
COMO O DEPUTADO MOTAFILHO ANALISA AS PElRSO-N ALUDA DES DOS SCIS. AR-MANDO DE SALES EJOSÉ' AMÉRICO
S. PAULO 14- (H.) — O depu-tado Mota Pilho, da bancada damaioria, abordou hoje na Assem-bléia Legislativa, a sucessão pre-sidenciar fazendo um cotejo doadois candidatos. Após analisar a

personalidade e o tire inlo adml-nistratlvo do cândido o da UniãoNacional Democratica, diz:
"Armando dc Sales Oliveira Aenfim esse modo de conceber econstruir o Brasil. N5o expressaa orientação regional do um Es-tado, mas a orientação nacionaldentro de um determinado pontode vista. O Brasil progredindo,avançando sem furos, numa ver.dadelra marcha ascencional, segu-ra e conquistadora. partindo do

que .existe, transformando e me-lhorando o que cristo. A terra vi-vendo pelo trabalho do homem, ohomem aperfelçoando-se pelo es-
plrlto de solidariedade nas claaseí»em colaboração, pela confiança douma Justiça' social".Refere-se, a seguir, ao cândida,to das forças majoritarias, aíir-mondo:'José Américo dc Almeida è
para nós um outro modo de vero Brasil, um modo que é tambem
profundamente brasileiro, tal voaaté profundamente continentalPara o candidato ilustre da Con-vcnçúo dc '23 de Maio, o Brasil não
pôde continuar porque está erra-do. No lundo do sua alma moraum revolucionário digno dc dc-blaterar ao lado de Salnt JustPara êle é necessário que o Brasil32 comece. A colonla errou. Errouo primeiro Império, Errou o se-
guudo. A velha Republica apo-
tireceu acumulada do erros, e a
Republica Nova não tem feito ou-
tra coisa senão errar. Tudo c.ra-
do. Senhor Presidente 1 E' precisorocomeçar rompendo a a solida-

turn niUMMywygajj I 'jAM/yFMfMlttJIMiBWBJ

O Sr. Ministro Macedo Soares entre o.s ministros da Cftrte Suprema
Uma comissão da Ministro.': da Justiça, aínn do agraueccr c re-córte Suprema; consliluid^ dos trlbuir a visita que o titular des'-:

Srs. Carvalho Mourão, Piinio sa pasta, Sr. Macerfo Soares, fez,
Casado e Laudo de Camargo, e.5- ha dias, ao mais alto Tribunal,
teve, ontem, no "Ministério da do país. 1
rledades culturaishoje existentes".Ò fir. Mota Filho prossoguc di-
sendo:"Temos a Impressão Sr. Pr^al-dente de que a revolução reer-
gueu para Josc Américo a
sua chama votiva. Por ctrto, oss\revolução não visa restabelecer uBrasil, dentro da sua lógica, mastirá-lo de suas tradições e colo-câ-lo com óulra fisionomia ateagora não conhecida.E, desse modo, Sr. PresiuentrJosé Amcrico de Almeida seráo interprete dos fracassados einsubmissos, de todos os inadapta-dos e sofredores. Ein suas mãos
puras e inexoráveis serão acolhidasas quol::as daqueles que guardamom seu lnconclânte um complexode inferioridade.Com José Américo de Almei-da haverá justiça, metioulosamen-tc distribuída a vrações e. dentrodosse critério, a administração pu-bJica terá de caminhar. Por isso 1° governo (»o Estado. - »entamo3ainda, que o Sr. pi.telto tem ti-rante a sua administração

RccebidOi; pelo Sr. Macedo
Soares; aqueles magistrado:; en-tvetlvevam-se, durante algunsminutos, em 'íalestra com S. Ex.retirarido-sè em seguida.

morais ata amigos e a retra* > do Sr. Mi-guiloti Viana.A' 1 iv-ra de hJje, era íorncclda.1 ln?v cti.a a s^gul nota:"Ccmunicam-rios do gabinetedo p.viciuo:
Em face das interpretações ten-den'w.c^a.» sobro a nota, ontemícrnícida, relativamente aes boa-'.oj, que aiirmaam haver o Sr.Comandante Mlgueioei V:..na u.>~Âicitado cxonfraçéo do cargo dc

p.efeito de Niterói, escl ircccmos
que n»io heuve na nota aludida oras-ner piopordto cie diminuir a au-'.èridade do Sr. Heitor Cellst, dig-uisslnr.o governador Interino.

Reaílrmai:-^ao Sr. Aln:marã-cs, impUcitamente, o Comandance Miguelotl Viana declarou-se solidário com o r/ual governa-der, digno substituto do h: • ?. Sr. 'mirante e q- v. "i centinu^ndocom elevação, lealdade e acerco,

O dia do Sr. Armando de
Sales Oliveira

O Sr. Dr. Anuindo dc Sal"S
CUvc.ra expediu o seguinU teie-
grama ao Oeneral relipw Po.ci-
uho, presidente da A'jio bioc-
tadova do Rio Grande cio Sul:"Tive noticia, com viva ouo»
ção, da atitude assumida peloseminentes patricios, deliberanao
constituir a Ação Libertadora
para dar apoio ás forças eivi.as
que formam hoje a União Jjc-
mosraticu Brasileira e sustentam
minha candidatura á su. essáoli a au. solidariedade : presidencial. Desejo correspon-.irauc. Fi-otoy. ucs Gui- ; dcr a tao grande honra e a tão

UM REPRESENTANTE DO CO-
VERNO BASCO DECLARA. EM
PARIS. QUE O EMBUSTE DO

CONTROLE E* CADA VEZ
MAIS EVIDENTE

PARIS, 14 (H! . — O Sr. Pi-
cavea, delegado do governo ba?co
em Paris, que se echava acompa-
nnado do Sr. Esplnosa, Ministro
da Saúde Publica do governo eus- ,kandi. Uz m seguintes declara- P"Ciso náo esquecer lato. Mas oa
câp3 á innr'nsa meses pa^am « enquanto o g~-çõc, a »i. P -¦ ¦ verno republicano Ímpio a »uaTr au'.oridad3 ua «ta^rda ç«anl-exere! oõ e ganha b nina ca

qu? sc hisubordlnaram.Observou que depois da« ciei-
ções de Fevereiro de lí)36 a Cata-iunha constituía um motivo aeorgulho para a republica. Desmeri.tiu as afirmações daqueles que dl-zeni quo a Catalunha não entrouna luta.'Se tm teda. a parte ss Itzeane
como na Cata'unha, aersseentou,o levante militar teria «Ido veu-cl*Jo em alguns d'.as. A vltcria deBarcelona evitou a queda de Mn-dríd e o levante de Valencla. E'

roica a a terrível ofensiva
nos conduziram A atuei situação.
Admirados e abandonados pelomuldo inteiro, resistimos ao ata-
que mais berbaro. á invasão mais
atroz que fe conhece na Historia.
Apenas com o patriotismo, eem

Catalunha, a classe media eatüa-
nlsta republlcrna é ptrceguiria 2^3
centros ende se trabalha. S' prec:-.co refazer o presMglo da Cata*u-nl*a perante o mundo. preciso
que se c.nvrque •> parlamento ca-

outra defesa que o nosso instinto ¦ talão, que ccntlnúa ftrme em P'~-
de ccnserva^ao, lutamos no mcio uc?a r.emenagem anucics u
do silonclo suepiito da Eurcpa! -e cha na antl-rarlamentares «
contra toda a capacldade dc de- J tap. em a pelitleps. ma^ que ^r>termlnados palses earcpaus e cor- S oueP«tra tcda a sclvagerla de ccrtos po- VX-T.

mesmo c noccssarlo começar denovo. A Baia tom seu progresso?O Coar'' tem sua cultura? SãoPau!") tem suas economias? Minastem sua ilustração? Tudo Isso. po-rem. está errado. E' necessáriocomeçar de novo. .. Haverá umSrasll diferente, talvoa sem con-forto e sem concièncla do pro-grosso: talvez sem esse amor ásconquistas da civilização, mas umBrasil real. sincero é primitivo,como aquela terra primitiva o bar-bara como a descreveu Euclides daCunha. '"Ambos os candidatos represen-tam forças evidentes - prossegueo orador. — Representam duas fi-losoflas, dois modos do vêr c con-ceber a vida. O povo brasileirovai escolher entre esses dois no-mes e fazendo uma escolha teráa conelência do seu destino. Ouo Brasil continua com Armandode Sales Oliveira, ou não con-tlnuará, começrndo dc novo comJosé Américo de Almeida",O orador concluiu dizendo queêle e seus correligionários ficavamcom o Sr. Armando dc Sales Oll-veira "pois. esto leva consigo ou
propositos dc repôr o Brasil' nasua continuidade histórica, as ga-rantías de uma democracia serenae Justa, do respeito ás tradiçõesconstitucionais, do federalismoano garante as autonomias dosEstados e a permanecida da UniãoNacional: na con sagra cão de to-das es Iniciativas modernas, capa-zes de melhorar a vida do nosso
povo".

A Prefeitura de Niterói
em cfervescencia

AFINAL. TU HO ACABOU BEM EO SR. MIGUELOTE , ..A
i CONTINUARA' A DIRIGI-LA
I O comandante Miguelotl Vlar: .,

prefeito de Niterói, estava Jogandoas criotas com o Sr. Heitor Coliet,
governador do Estado do Rio.Chegara mesmo a declarar, nu-ma nota á imprensa, que só deix^a-ria o cargo se a isso foAse compc-lido p?]ó Almirante ProtogenesGuimarães; no ceu regresso aoEstado.Não se conformando com a ati-tude d.-> manifesta lnd'~"iplina deseu auxiliar dc governo, o Sr.I Heitor Ccüet, mandou chama-loa Palacio para compeli-lo a so exo-
nerar.

Só então, compreendeu o Sr.
Mi£u:lotl Viana que fjra preolpi-tado no seu gesto, e, o:m o au-
x 111o de amigos de S. S.. bem
como do g -vc:\ • dor Interino doEspado, conseguiu acomodar a sua
situarão, de moM a eentlnunr ã
frente da Prefeitura de Niterói.Não íoi. porém, sem grand? re-
ru anci:. que o " "
aquie.vceu a^s

todo o ap^Io do governador i'u-mlnen^e com quem mentem a maiscstielca união de vistas".
A instalação da Assem-

bléia Legisla dc Mato
Grosso

Ao Sr. Presidenta da Repu-bliça, Joram dirigidos ot> seguUi-
tes telegramas:

"CUIABA", 13 — Tenho a sa-tisíavão c'e levar ao conheci-mento dc V. Ex. que foraminstalados hoje as trabalhos daterceira sessão d.i primeira le-
gislatura da Assembléia Legisla-
tiva do Kstado, perante a qual li
a mensagem constitucional, ex-
pondo a situarão dos negociosestaduais, bem como as medidas
tomadas por esta interventoria
om beneficio da ordem e prós-
peritiade matogrossense. Cor-
(liais saudações — Ari 1'ircs, In-
lerventor Federai".

forte es.imulo, provinçios ainda
uma vez do Rio Grande do Sul,
afirmando que ,i.itnais aceitaria
eu uma candidatura quo trouxes-
sc em si a eiva de rogionaUsmo
ou de cogitações exclusivistas.
Tenho a :>atisíaçáo dc veriUcar
que içutil inspiração giiiou as rc-
soluções cia Ação Libertadora,
íiel aos desejos do seu grande Es-
tado, oíerecendo aos brasileiros
um nobss exemplo de despren-
dlmento e de coragem. A com-
preensáo do dever comum liga,
com iirmeza, todos os elementos
componentes da União Demojja-
tica Brasileira, e eles saberão
cumprir esse dever nas urnas.
Sou extremamente grato a todos
os membros da Ação Libertado-
ra e especialmente a seu honra-
do e venerando presidente, ge-
neral Felipe Portinlio, assesu-
rando a todos o meu mais alto
apreço. — Armando d-c Salca
Oliveira".

Pelo Sr. Dr. Armando dc Salen
Oliveira foram recebidos os se-
guintes telegramas do Cairá:

FORTALEZA - Tenho a m.úor
satisfação om comunivar a V.
Ex. que o Diretorio Municipal c.e
Fortaleza do P. S. D., onte.ii
reunido, por unanimidade de vo-
tos apoiou o nome de V. lr.x. a
sucessão presidencial, dcl2g.uu.-j
iwdercs ao nosso devotado corre-
ligionarlo, Dr. José Ramos Tor-
res de Meio, para represenca-10
na Convenção do Fartlcio, no
p:o" :> dia 15. Saudações res-
jnv. — Francisco Falcão, —
Meu.—o do Diretorio.

"GOIABA', 13 — Tenho a hon-
ra de levar ad conhecimento dev. Ex. que. momento, após ainstalação, a Assembléia Letçts-
lativa incorporada, ao responder
pela palavra do leaclcr da maio-
ria, a saudação que dirigi a essacorporação, teve oeasião dc re-
ferir-se á brilhante atuação quevem tendo V. Ex. na direção A
suprema dos destinos do pais.com a qual está plenamenteidentificada a Assembléia ma-
togrossense, servia-se deste
oportunidade para levar nova-
mente a V. Ex., por meu inter- A Associação Brasileira de lia-meo o, sua irrestrita .solidai ívUa-( pronsa vcm clirlgir to Minis-de. Apresento com viva satisra-, ico tia Kazi.ncla a s0Suinto rspra-ção a V. Ex. as homenagens da Lotação: — "A Associação i3ra-minlm esthra e do meu aeeta- aiicirá de Imprensa vem, ainda

ARMAZENAGEM
PAPEL DE IM-

PRENSA
UM.». REFRESENTAÇAOA. D. í.

DO

DA

monto. — Ari Pires, Intc.rventor
Federal".

•CUIABÁ'. 10 — Tenho a
honra de comunicar a V. Ex
qcc a Assembléia Legislativa
Mato Gro.-iío cm sessão de hoje
aprovou o requerimento man-
ripnrlo transcrevei na ato dos

uma vez, solicitar a preciosaatenção cie V. Ex. para o seguiu-te: — A Circular n. 77, de de
Junho de 1934. publicada no
Diaru Oficial", do 20 dc Junho

de 1034, e expedida pelo Miiils--i rio da Facenda de ordem doí. r. Presidente da Republica, deu
Instruções sobre a cobranga do

trabalhos o magistral discurso | cdrelto^»obre_ o. paçel de^na-.o
por V. Ex. pronuncia no em Pe-
tropolis, em data de 23 do mês
passado, assim como ap- vou
tambem. por proposta rio depu-
tado Filosonio Cor-cia. leader
da maioria uma mcão da apoio
e solidariedade a V. Ex. e á
candidatura do Sr. Ministro
José Amcri-o de Almeida parao rito cargo de Presidente da
p?cp'."0ll:a. Respeito-^s saúda- > ra a cobrança dos direi~ <- r>r V f"n n Cnvrfin.. ' 1 rlnrtlnnrln à 1H?rtõr Collêt — -Dr. Eotcvão Correia,

rrltcjos dos e;us I presidente da Assembléia".

imprensa e deel.ir u que o#í0 °l°, — lmpcsto adicional de
que trata o artigo 2o, do Decretori. dc ô de Junlio do di-to ano, decreto que mandou e:;3-cutar a nova tarifa das Alíaude-í;as. deviam ser cobradas sob*«o imposto de 5S0 ^oíícnía rdis)
per quilo. Ficou, portanto.. cs-tabeleclda a taxa especifica uaSOr. (oitenta réis) por quilo, pa-s.oro

CLUBE DE SOCIOLOGIA

Como decorreu a sessão de sua fundação

tra o eventual rrmlatlelo foram i mingo. San Roque e vizinhanos p.-lmoiros a dar uma aoraço, ças ,je Bilbáo, entro a cintura „ ......i—i íerro e o rio. Efetuamos im-
portantes reconhecimentos em
direção de Galdacano e ocupa-
mos Cruce Lemona. As forças
dos legionarios que ocuparam
Munguia encontraram a Pre-
feitura e a Igreja incendiadas.
Eram os únicos edifícios que os
vermelhos tinham ainda intatos.
Os governamentais continuam a
obra criminosa de destruição de
todas as aldeias que abandonam
obrigados pelo noss*j avanço. As
forças dos lesionarios de Mun-
guia avançaram ate_ Lcncia.
Atualmente as operações conti-
nuam.Na frente de Aragao orupa-
moLà a aldeia de Allue e as po-Em

vos africanos. silencio encora
jador p^ra os agressores chegou
a um gráu que empenha muito
gravemente, diante da Historia,
áiueles que se tornaram culpa-
dos.Como representante dc meu go-

i ciso formar um governo que <Je
acôrdo com o governo republica
no e com o pais dos vascos aja ae
forma a garihar a prova.Ecte governo deve ser constitui

siç^es do rorte dessa aldeia. Em
CbimiHes encontrames 37 fuzis
e 42 morirs. entre os quais o
ccmandante húngaro da 12^
Biigada Inlemacional.

No £etôr de Selchlte rciwlimos
um ataque. Na frente dc Soria
efetuamos u*n reconhecimento
na vanguarda das posições de
Utar.de.Exércitos do sul — Na frerte
dc Cordoba foram repelidas as
tentativas de ataque ao setor
de Espiei.Duranie um combate aéreo em

do prla° Frente Popular e apoiado I Averba a av.açío nacionalista
por todo«3 fcem excepçâo. Deve-se abateu cinco apjnxühos russos.

Grupo rios fundadores do Clube dc âocialogia, \cndo-sc ao centro o br. Afoijso lena «lunlot

Com a presença dos Srs. Afon-, po discente. eicnreter.rtD a l-i- versídade do Distrito Federal,
o Pena Júnior, Relior da Uni- | pr.rtnnela da S:cleic^ia r.a r>

versltlarie do Distrito Federal.. macao c-uturai tias r ...5 ?¦--
Edmundo da Lui Finto, Pru- ragccs. lamer.:ar.:l-i o p=;.c? in¬
dent* de Morais Neto. Gi'.berto lereste con q;e. nts hcje. tern
Freire, Afonso Arinos de Mclo 1 sii-j eucara.ins, r".i "MO
Franco. 13. Ilelolsa Alberto Tor- r ? problc.nas ot.:-cr..es a.-juc.a
res, pr?fei?ores e avultado nu-
mero de pessoas, realizou-se. r.a
féde da Universidade da DU-
trlto Federal, a sessão ina.:gu-
ral do Clube de Sociologia.

Presidindo a sessão, " Heitor
da Universidade deu a palavra
ao Professor Gilberto Freire,

cí"*e.a.O Professar Clberto Freire
leu intere r3-.i.e e erudita co-
municação scbie a "Ecologia
dr.s MucsiRboí".Encerrando a «essão. o Sr.
Afcnso Pc-.a Júnior teceu pala-vras elogiosas e dc c itusiasmo

que discorreu rapidamente, so- A. Iniciativa da fundação do
bre as finalidades do Clube. J "Clube Se-ciolosia". o qual. des-

Falou, em seguida, a Srta. j tarte, vem preencher uma das
Iva Walsberg. em nome do cor- finalidades precipuas <i* Uui-

Prometendo seu inteiro apoio
i nova instituição anunciou quecolocava á disposição do Clube
a Importancla de doze contos
ds réis, a Tim de que seja orga-
nizada a s';a Bibllotóca.

ERI5IPElATIMA
MOt .1.» BRASIL

TRATAMENTO PREVENTIVO Í
CURATIVO DA EHiSIPELAPrt»c!utf> tpgctal dp <içAo rapida

* \cnda eiu todo Drasll.
iC 58624

„ paoel destinado a Imprensa.
Tendo, peróm, a Alfande«ia do
Rio dc janeiro, cm 1935, preten-dido cobrar o referido adicional
de 10 °|° — na baso da taxa de
1S560 (mil quinhentos e serasn-
ta ríis) da tartra. esta Associa-
cio Brasileira de Imprensa loa
á devida reciama<-Ao a V. E:c„
com fundamento na Cirrular
n 77, de 23 de Junho de 1234,
oue, dc ordem do Sr. Prcni'!?nto
cia Republica, determinara a co-
l-rança dos direitos sobre o pa-1 pel destinado 4 Imprensa fojs»
feita sobre a taxa e.^pcdlflca do
fOBO (oitenta réis) por qui.o. •
V Ex., na sua reconhecida ,'us-tiça, resolveu atender k mencio-
nada reclamação, dando as de/i-
das providencias à Alfandoga c*o
Tvlo de Janelo. Agora, a Admi-
nlstratáo do Porto do Rio ".a
Janeiro, aplicando a lcti —
do artigo Z" do Dsc. u. i.
Ce Io de Junho dc 19ol. t ..o
manda cobrar a arma». n,
(|0brn direitos integrais dc i
pertaçâ" cs.'tí prüccãcndo c:,-fcrança da armazenagem do pa-
T.cl com Unhas da;;ua na üni»
da ta:;a de 1Sí:o (mil qulnbei-tos e sessenta rôls>. E' porta no,
Indevida esse cobrança de b.'-
r.iEsena^em sobre a taxa do
ISSCO fl3S0 réis) uma \a quedita cobrança deve ser 1'elta
sobre a taxa apecijica dc SOiO
(oitenta réis), como .oi decidido
:>ela Circular n. 77. de 33 ria
•lunlio de 1934. de ordem do Sr.
Fresldente da Republica e o * j-
souro Nacional Já conflrm u.
com a soluçSo dada por V E::.#
na reclamação citada dc lCTõ,
relativamente ao adicional da
10 °.°. Assim, a A. B. 1. pede a
V. Ex., que se digne oficiar ao
£1. Ministro da Viaçáo e OhraaPublicas, autoridade a que esli
sujeita a Administração do Por-to do Rio de Janeiro, afim ciemandar cobrar as armazenageaa
cm questio. na ba*e da tax.T es-
peclflca de S090 (oitenta reis)
por quilo dc papel com linhasdajua e nào sobre a base de
*S5S0 (mil quinhentos ~ aessea-ta réis). Antecipando os agrade-cimento» da Casa do Jornalista
prla atcnç&o que . . Ex. dlspcn-car a este novo apelo, sirvo-medc ensejo para renovar os pro-testos de minha mais cita estimae distinta consideração, as.) —
Uerbert Hosct, Presidenta".
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E NAS RUA SN A POLICIA

FIM TRÁGICO DE UM
MENOR

tTMA CARTA E3CLARECEN-
DO O DOLOROSO ACONTE-CIMENTODo Major Isldro Nunes, reda-tor-chefe da Revista de Policia,
recebamos a carta abaixo que es-cl.irecc o trágico desastre de queíoi vitima o seu filho de nome
Hell:"Sr. Tedator do JORANALDO BRASIL. — Noticiando odoloroso acontecimento de queíol vitima meu pranteado fünl-nho Heli, na tarde de Sabado,12, e de que foi causador o auto
n. 18.984, alguns orgios da nos-
6a Imprensa o fizeram de dlfe-rentes modos, mas,, talvez pordeficiencia de informações, mui-to distanciados da verdade.A lamentavei ocorrência assimee verificou: Seriam 17'horas e
40 minutos. O meu filho Heliachava-se no passeio Ce não na
rua) Junto ao gradil da casa
n. 61, resldencia do Sr. Fran-
cisco Fernandes de Barros. Nes-
eo momento, desciam a rua,
com excessiva velocidade, dois
automoveis; o de n. 18.934, quevinha quasi ao lado do outro,
eo atingir as proximidades do
prédio n. 61 citado,, para ser
evitada a atropeiação do menor
José, foi pelo seu condutor —
eo que se diz um indivíduo de
nome Samuel, que não é moto-
rista e que reside no n. 97 da
rua João Romariz, — precipita-do sobre o passeio na altura em,
que se acliava o meu desditoso
filhoI Com a violência da ma-
nobra, impressou Heli contra o
gradil, destruindo este e atiran-
do meu filho, já quasi morto, no
Interior do jardim da casa do
Sr. Fernandes d^ Barros, onde
também se precipitou o carro,
fugindo em seguida o seu de-
eastrado condutor.

Minha filha Isis. de 12 anos,
<jue se achava a poucos passos
do loral, presenciando o doloro-
eo fato. corrau ao dito jardim,aos gritos, trazendo dali o meu
filho, todo ensangüentado e sem
sentidos. O Sr. Barros, ouvin-
do os gritos que se sucederam ao
grande rumor da quéda do auto,
abriu a janela e viu ainda a. mi-
nh-i filha sair dali com o meni-
no nos braças. Essa cena foi
presenciada por muitas pessoas,
entre as quais D. Emilia de
Carvalho, residente no n. 48 da
mesma rua. O Sr. José Sebas-
ti&o de Sousa, residente em
frente ao prédio onde resido e
pai do menor José, também íe-
rido pelo aludido auto, testemu-
jihou igualmente parte daquela
cêna dolorosa.Saindo de minha casa, ator-
doado pelo inesperado do triste
fato, tomei Hell nos braços e
rumei para a Assistência da
Penha, em automóvel, onde meu
desventurado filho recebeu os
socorros de urgência, mas já
sem esperanças de salvamento, e
dali segui com éle para o Pron
to Socorro, 011 de, apesar dos es
.forças e dos devotamentos de
distintos médicos e enfermeiros,¦veiu a falecer ás 21 horas e 30
Kiinutos.Foi assim, verdadeiramente,
aue se passou a tristíssima ocor-
rencia da tarde de Sabado ulti-
mo e que me arrebatou de modo
tão trágico e para sempre o meu
querido filho.

Vem de molde aditar que a
rua João Romariz, de certo tem-
po a esta parte, se vem trans-
formando em pista de corrida
de automoveis e bicicletas, com
sérios perigos para os transeun-
tes. Ainda na noite daquele dia
nma bicicleta colheu um menor
fraturando-lhe ao que me infor-
maram, um dos braços.

Ficarei muito grato ao Sr. re-
dator se me honrar com a pu-
blicidade desta carta esclarece-
dora do fato em apreço. Patri-
cio e constante leitor, Maior Isi-
dro Nunes, rua João Romariz
n. 67, Bamos^. 

POLICIA CENTRAL
Está de serviço hoje na Poli-

cia Central o Io delegado auxi-
liar, Pr. Anesio^Frota. Aguiar.

VINTE ANOS DE-
POIS...

tTMA HISTORIA DE AMOR
INSPIRADA NO SÉCULO

PASSADO
Agostinho Fernandes de Aze-

Tedo ha vinte anos que lá se, se
empolgou pela sua patricia Tc-
rosa Óarvalhais e com cia con-
traiu nupeias.

Assim se iniciou um verdadel-
*o romance cujos capitulas so
multiplicavam com o dècorrer do
tempo, através uma lua do mel
ilusória., porque, afinal, o amor
tem a mesma consistência de
um "picolé". co!sa que o Agostl-
nho jamais imaginara.

Conversa vai, conversa vem, o
Agostinho fet amadurecendo e a
Tsrrsa multo mais do que éle.
Para esta. o entusiasmo matri-
r.ionial já se arrefecera lia
muito.O tédio dominou-a. por fim.
E. ante-ontem. invad'da por uma
nostalgia profunda, a Teresa 11-
vantou acampamento com desti-
no ignorado.

Voltando á casa, que f:ca á rua
da Harmonia 24, o esposo infe-
llz verificou com imenso pesar o
sucedido. E esperou em vão.
Ontem, finalmente, o pobre ho-
mem resolveu arrematar trágica-
mente o seu romance ccm uma
tentativa de suicídio: ingeriu
uma mistura tox'ca. A Assis-
tencia foi chamada e pô-lo fóra
de perigo.Como ê diferente o amor dos
nessos ctias... _
SOFRIA ÜE MOLÉSTIA

INCURÁVEL

0 misterioso caso do desapa-

recimento de um homem de

bordo do 
"Raul 

Soares"

Preso, na fronteira franco-belgay
O Dr. Dadiani

PARIÇ, 14 (H.) — O Paris
Midi anuncia que ».Dy. Dadiani,
envolvido no caso do desapare-cimento de Pedro Peroni, debordo do Raul Soares, acaba de
ser preso em Peruwcla, lia troa-
teira franco-belga.

COMO SE DEU A PP.ISAO
PARIS, 14 (H.) — O ParisMidi informa que a prisão do

Dr. Dadiani se verificou nas se-
guintes circunstancies: Ontem,
ao tomar um trem para Jema-
pes, perto de Monss o Dr. Da-
diani foi interpelado por um
policial. Como não tivesse pas-saporte, foi detido á disposição
do comissário local. Este ultl-
mo preveniu logo o comissário de
pclicia francesa em Peruweltz,
que se pôs em conta eco com o
serviço de controle. O Dr., Da-
diani declarou que se achava
na França ha um mês e visitava
o pais ria qualidade de turista.
Esperava faser o mesmo na Bel-
gica. Quando compreendeu que
tinha sido reconhecido, limitou-
se a declarar que fugira do Raul
Soares com a cumplicidade d?
uma pessoa cujo nome se re-
cusou a declinar. Viajara por
pequenas etapas, tendo conss-
guido atingir assim, a fronteira
franco-belga. O Dr. Dadiani
não deu resposta a nenhuma das
oerguntas que lhe foram feitas
acerca do desaparecimento do
seu amigo".
A CURIOSIDADE TERIA PER-

DIDO O DR. DADIANI
BRUXELAS, 14 (H.) — Foi

a curiosidade que perdeu Da-
diani. Dadiani conseguiu atra-
vessar a fronteira a pé, afim de
se dirigir a Bon Secours, loca-
lidade de peregrinação, muito
freqüentada aos Domingos. A
presença de numerosos visitan-
tes franceses não permitiu, en-
tretanto, que fosse notado. Em
Bon Secours, Dadiani tomou um
veiculo para Peruweltz. Duran-
te a viagem fez perguntas tão
singulares ao condutor que este
ultimo desconfiou e chamou a
policia local. Convidado a apre-
sentar os seus documentos, Da-
diani perturbou-se e declinou
sua verdadeira identidade. Re-
conheceu que estava a par do
ocorrido no Saul Soares, mas
negou que tivesse matado seu
companheiro de viagem, Pedro
Peroni. Como recaíssem suspei-
tas sobre sua pessoa, resolveu
fugir, afim de preparar melhor
a defesa. Dadiani, como notícia-
mos, foi auxiliado, na fuga, por
um desconhecido, mas não o de-
nunciou á policia.Prossegue o inquérito em
Tournai, onde Dadiani esta
preso.

O QUE DIü " L'INTRANSI-
GEANT" SOBRE O MISTE-
RIOSO CASO DO PAQUETE"RAUL SOARES"

eUICIDOU-SE, POR ISSO. A
DOMESTICA, INGERINDO

UM \ SUBSTANCIA TÓXICA
Chegada de Minas Gorais, ha

rouco tempo. fôra empregar-se | s\"SUL-RI0-GRANDENSEna casa da rua Santa Amélia |n. 9, como copcira e ainimadei-
domestica Marta Aleixo.

PARIS, 14 (K.) — A propo-
sito do mistorioso caso do paquete
brasileiro Raul Soares, escreve o
jornal L'lntransUjeante.\"Segundo tudo o indica, o pro-
prlo Dadiani não tardará a re-
velar o secredo do seu paradeiro.

Dadiani escreveu ao cônsul da
Rumania no Havre uma carta
em que se declara disposto, nao
só a dar-se a conhecer ás auto-
ridades que dirigem o inquérito,
mas também a colaborar com a
policia se esta quizesse trata-lo
como testemunha e não como
presumido culpado.

A carta traz o selo dos cor-
reios de Faris".
ARLINDA FALOU A" IMPREN-

SA GAÜCHA
PORTO ALEGRE, 14 — (JOR-

NAL DO BRASIL) — O caso
de Pedro Peroni que desaparc-
ceu a bordo do paquete Raul
Soares, continua a empolgar a
imprensa de Porto Alegre. Das-
cobriu-se, agora, qi:e Peroni
nada mais era do que um pre-
tenso financiador do príncipe
Dadiani, visto que, este nao
possuía recursos para receber
uma herança na Polônia. Pero-
ni adiantou o dinheiro necessa-
rio ás despesas, sabendo-se tam-
bem que promoveu o casamento
de Didiani com Arlinda. Acre
dita-se portanto, tratar-se de um
crime, visto o pretenso príncipe
ter tido uma vida irregular e
cometido, aqui. diversas graves
falcatruas. Arlinda. ouvida pela
imprenso, disse que rao havia
compromissos para a oivisao da
fortuna entre Peroni e Dadiani.
\ ESPOSA Dv. DMDTANT TVZ

UAVER GRANDE RX\GERO
EM TORNO DAS NOTICIAS
TELEGRAFICAS
PORTO ALEGRE, 14, (H.> —

A esposa ds Dadiani. falando
novamente á imprensa declarou
haver grande exagero nas no-
ticias tcle?.'aficas sobra o seu
marido. Adiantou agóra, nao
ser verdade que Dadiani t*ves-
se prometido a metade da he-
rança que iria receber, a Pero-
ni, mas que o seu esposo lhe
prometera 50:0ü$030 e pagar-
lhe também todas'as despesas
de viagem. Quanto ao seu casa-
ni'nto, disse que sua família
não via esse ato com bom agra-
do, tendo feito tudo para que
ela não o realizasse.
NOVAS DECLARAÇÕES DA

SRA. DIDIANI A' IMPREN-

contos, sem contar a» Jóias eoutros objetos, inclusive uma
Umousiue no valor de 130 con-
tos.
O QUE DISSE UM IRMÃO DE

PERONI A' IMPRENSA DE
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE, 14, <H.) —

Um Irmão de Peroni, comer-ciante residente no municípiode Novo Hamburgo, veiu a estacapital com o objetivo de obtermais informes sobre o desapa-recimento de seu irmão. Infor-mou os representantes da Im-
prensa de que Pedro Peroni es-tava de fato obsecado pela he-rança, pois já havia gasto re-
guiar soma com os papeis e adocumentação necessarla paraa posse definitiva do dinheiro.Desde que travara 'conhecimento
com Dadiani, Peroni começou ase interessar pelo caso da he-rança, pois lhe fora exibida arespectiva comprovação. Desseessa ocasião Peroni não se pre-ocupara de outra coisa, senãoreceber a herança, e todo o di-nheiro de que dispunha foragasto em telegramas para o ta-belíão da cidade de KKevi, naPolonia, o qual era depositárioda herança deixada por um tiocio Dadiani.

PORTO ALEGRE, 14, (H.)O casamento de Dadiani comArlinda Walter verificou-se emcircunstancias atrás interessan-tes que revelam o espirito aven-tureiro desse homem. Arlinda nainexperiencia dos seus 19 anosdeixou-se empolgar pelo homemque se apresentava como prln-cipe, herdeiro de uma grandefortuna. Além disso, Dadianitrajava-se com apuro e possuíamaneiras^ distintas. Em menosde um mês, contrariando os pro-prios pais, num dos cartoriosdesta capital, Arlinda se uniaao pretenso príncipe. Esse casa-mento não foi bem visto pelopadrasto de Arlinda, o Dr. JoãoPencker, comerciante nesta pra-ça, tanto, assim que as relaçõesentre os recem-casados e afamília de Arlinda ficaram vir-tualmente cortadas.Agora nas vesperas de embar-car, Peroni enterveiu Junto aopadrasto de Arlinda conseguin-do que esta ficasse em sua com-panhia, durante o tempo emqr.e ele e Dadiani estivessemausentes.
COMO VIVIA DADIANI EMCACHOEIRA E COMO SE VE-RIFICOU SUA PARTIDAPARA A EUROPA

PORTO ALEGRE. 14. <H.) —Segundo Informações colhidasaté agora, parece que Dadianiconseguiu dominar Peroni afimde praticar suas façanhas. Nasvésperas do embarcar ao quese diz, deixou a esposa em casado padrasto desta dizendo queiria busca-la quando voltasse.O Sr. Nestor Velho declarouá imprensa que emprestara do-ee contos a Peroni para eus-tear as despesas relativas aorecebimento de uma herança.Informam de Cachoeira que Da-diani morou ali algum tempo,deixando dividas que, ao sairda cidade, dissera que viria aesta capital para receber umasubvenção do governo destina-da á manutençao dos escoteiros.O governo do Estado, entre-tanto, não auxilia nenhuma ins-tituição dessa natureza.

O AUTO TRANSPORTE
ENTROU NA PA-

DARIA
TRÊS PESSOAS FERIDASEm Niterói, ontem, ãs primei-ras horas da tarde, o auto-trans-

porte n. 1.280, dirigido pelo mo-
tcrlsta Pedro Dias da Silva,
quando se dcsfnava As barcas,ao desviar-se de outro veiculo
que trafegava em sentido con-
trar.o. perdeu a direção, indochocar-so de enccntro a parededo prédio n. 60 da rua GeneralCastrioto, onde está instalada re-
centemente a Padaria Estrada
de Ferro, de propriedade da fir-
ma Silva 4: Pinto.

O aute-transporte atirou embaixo a parede fronteira, ficando
embaixo dos tijolos.Avisado o Corpo de Bombeiros,
partiram para o local dois car-
ros com pessoal, prestando os
socorros da sua alçada.Colhidos pelos destroços e peloauto-transporte, foram feridos,
sendo removidos para o Posto doPronto Socorro:Jcsé Barano. polonês, casado,
de 39 anos, morador á rua Vis-conde de Uruguai n. 287, casa
1, o qual sofreu escoriações e
ccntusõcs generalizadas.Fernando Augusto, dc 34 anos,casado c morador no Coranjo,ajudante de motorista, apresen-
tando fratura de crstelas, feri-
mento contuso na cabeça e bra-
ço direito.José Contlnentlno Figueiredo,
pardo, de 21 anos. solteiro, <ser-
vente de pedreiro e morador á
Avenida Paiva, apresentando
fraturas do eraneo e da coxa dl-
reita e escoriações.

Figueiredo foi Internado no
Hospital efe S. João Batista, re-
tirando-se os demais.

O motorista fugiu, parecendoestar ferido.
Esteve no local, comando co-

nhecimento do fáto, o comtssa-
rio Autran, de serviço na Dele-
gacia Ha Capital.

CRIME OU ACT-
DENTE ?

A' POLICIA DO 26° DISTRITOESTA' ESCLARECENDO UMA
OCORRÊNCIA PASSADA EN-

TRE DOIS MENORESA policia do 26° distrito está
esclarecendo o seguinte caso:

O menor Euclides Portela, de
18 anos, residente á Estrada
Guaratiba s|n. Domingo, á noi-
te, encontrava-se palestrandocom amigos, na referida Estra-
da. Falava êle sobre o seu revól-ver, que mostfava, orgulhoso desua perfeição.Em dado momento, a arma
disparou, indo atingir o menor
Valdir Ferreira Barbosa, preto;de 16 anos, morador na estrada
mencionada. Um projetol alcan-
çou-o no hipocondrio, Interes-
sando cs intestinos.A vitima foi transportada parao Hospital de. Pronto Socorro,
onde. com dificuldade, disse queEuclides atirara nele, desmen-
tindo, assim a versão de aci-
dente.Euclides, preso, na delegacia
acima, nega o fato e insiste na
casualidade.O comissário Djalma Braga
soube que os dois menores dispu-
tavain uma mulher. Daí, talvez,
a triste ocorrência.

Foi instaurado inquérito a res-
peito.

PEQUENO CAVALEIRO
VITIMA DE DESASTRE,

NA RIO-SAO PAULO

DAMAS ELEGANTES E
IIABEIS "PUN- 4

GUISTAS"
A POLICIA DEPORTOU BER-TA ALFARO E HELENAMARTINEZBerta Alfaro e Helena Marti-nez são duas mulheres argentl-nas que viviam entre nós sob odisfarce de damas elegantes, mas
que outra coisa não eram senãohábeis punguislas.Aglain nas Igrejas, estabeleci- ;mentos comerciais e pontos de :desembarque de viajantes tra-1balhando com rara parida nosbolsos dos cavalheiros e surru-
piando também as bolsas dassenhoras.Presas, quando agiam naPraça Maná, as duas perigosasladras foram recolhidas á Casade Detenção e ontem, tlnahnen-te, embarcadas pela D. G. I.em um transatlantico que asconduzirá ao Rio ela Prata.Não foi sem os mais vsetnen-tes protestos que Berta e Hcle-ria deixaram se conduzir abordo pelos Investigadores, pro-metendo aqui retornar em bre-ve, pois não mais se acostuma-riam a viver rso seu pais de ori-
gem.

DUPLO ATROPELA-
MENTO

O MOTORISTA FOI PRESO EAUTUADO EM FLAGRANTE
Dirigia um carrinho de pada-ria, na Estrada Monsenhor Fe-

lLx, José Paulo dos Santos, com
24 anos, residente ã rua Caroli-na Amaral n. 663. quando foi
atropelado pelo auto n. ã.060,
ficando com ambas as pernasfraturadas.O infeliz íot Internado no
H. P. S. ,O mesmo carro atropelou, ato-
da, o bombeiro n. 105, de nome
Marcos Rodrigues, que sofreu
ferimentos generalizados, sendo
também internado no H. P. S.

O motorista Albino Lourenço
Cabral, que conduzia o carro
em questão, foi preso em fia-
grante e autuado na delegacia
do 24° dlstrlto_policial¦
VITIMA DE ACIDENTE

Depois de Bocorrldo polo Posto
de Assistenclfi de Campo Grande,
foi Internado no Hospital de
Pronto Socorro, ontem, h noite,
o operário Araken Delfim Ferrei-
ra. de 17 anos t morador â rua
Senador Vasconcelos n. 280. porapresentar queimaduras generall-zadns de Io, 2o e 3° gráus. cm
consequencla de um acidente de
que foi vitima, em sua resldencia.
dencla.
O MENINO ENGULIU UM

ALFINETE
O menino Almir, de 6 anos, fi-

lho de Davi Serpa da Fonseca,
morador á rua Ella's da Silva 383,
em Quintino Bocaiúva, foi, on-tem. á tarde, socorrido pelo Posto
de Assistência do Meyer, por ter
eugulido um alfinete de fralda,
tendo o objeto ido alojar-se-lhe
no estomago.O menor foi transferido parao Hospital de Pronto Socorro, onde
deverá ser operado.

A ARMA DETONOU
Examinava um revólver, no

Largo dos Pilares, ontem, á npi-
te, o sapateiro Agenor Dias dos
Reis. residente á rua Padre Bor-
ges n. 6. quando a arma dispa-
rou, indo um projétil atingi-lo
na perna direita.

O imprudente sapateiro foi so-
corrido pela Assistência.

A VINGANÇA DO
JUVENCIO

AGREDIU A EX-AMASIAGOLPES DE NAVALHADurante muito tempo, vive-ram amasiados o lndivjíiuo Juvenvlo Gomes e a domestica Esmeralda Nobre, de 19 anos.A rapariga acabou se aborre-cendo do companheiro e o aban-
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IJ li1 Wl

250 VÔOS TRANSATLANTICGS

—¦" """"""—

} '> } • ' i ' ' s' " ; 
\ s 

( ' ¦

' *

¦p.;--. • V: " ... • ;
LkíLí*ài(.i

Decolagem do avifto transntla:iticu da Conclor Leuftliansa
O trafego aéreo comercial en-ire a America do Sul e a Eu-repa — que foi o primeiro tra-fego do genero através um occu-no — já entrou no rói dos nos-sos hábitos e representa um im-

portante fator na intensificaçãodas relações econornicas entre osdiversos países ligados pelo ser-viço postal aérea regular, queêle oferece. No entanto, não ésupérfluo lembrar que, hu al-
guns anos, nada existia do quehoje nes parece perfeitamentenatural nesse genero de trans-
porte. Das primeiras experien-cias, surgiram com incrível ra-
pldez as comunicações aéreas
entre a America do Sul c o Eu-
ropa, de que heje nos orgulha-
mos, e cuja 250a travessia ocea-
nica pela via Condor-Luf:hansa
constituiu um marco de suma
Imporíancia na historia da na-
vegação aérea.Datam de 1931 ró> estudos em-

preendidos pelo Sindicato Con-
der Ltda.. do lado sul-amerlca-
no, e pela Deutchs Lufthansa
A. G., no outro lado do Atlan-
tico estudos que tiveram como
consequencla a inauguração, em
Fevereiro de 1934, do primeiroserviço aéreo regular do mundo
através o'Atlanticc. Desde en-
tão, a denominação Condor-
Lufthansa tomou-se sinonimo
de segurança, regularidade e
pontualidade. E' verdade que o
leigo, nem sempre chega a per-ceber o sem numero de sacrifi-
cios e trabalhos exigidos no ter-
reno dá técnica e da organiza-
ção administrativa para o bom
funcionamento de um serviço
como esse; são, porém, eloquen-
tes as cifras incontestáveis da
estatisf-a, que acuram um au-
mento de cerca de 4.000 cartas
aéreas, transportadas inicial-
mente, para 65.030 cartas aé-
reas, transportadas atualmente

em cada vòo transoceanico. Vê-
se por ai a ccníiança que o pu-blico deposita na linha Coik.o;'-
Lufthansa e a considerável im-
portancia detsa linha aérea in-
ternacíonal no que se refere à
manutenção do intercâmbio eco-
nomico, politíco e cultural entra
as nações por ela servidas:

Ko dia 9 do corrente, ao de-
colar de Santiago do Chile, o
avião Junltcrs Ju 52 da Condo;
iniciou-ce a 2i>3a viagem regula?
do serviço Ccndor-Lufthansa .A
mala sul-americana deixou Na-
tal, no nosso continente em 11
do ccrrentc. para chegar dois
cias depois na Europa Central.
E', realmente, um serviço de
verdadeira u.ilidade publica, o
que ó prestado pela Condor-Lu-
íthanr.a á coletividade, serviço
er^e cujos benefícios decorrem
diretamente para o nosso pais e
o nos~o denv:lvimento.

POR TER BRIGADO
COM O NOIVO

A- MA K li A ODIÍITE TENTOO
SUICIDAR-SE, INGERINDOIODO

Estavam noivos Antonlo Percl-
ra dos Santos e a Jovem Maria
Odette, moradora á rua Teodoro
da Silva n. 834, em Vila Isabel.

Ontsin, após uma cena de ciu-
mes do rapaz, os dois noivos bri-
garam e Juraram nâo mais se
reconciliarem.Maria Odotto ficou, no entanto,
muito des^ostosa com o rompi-
mento, c, após munir-se de um
vidro com lodo. íol para a Praça
Paris, onde ingeriu o corrosivo

Momentos depois, começou ela
a contorcer-se em fortss colicas, o
que levou os assistentes do snfri-
mento da tresloucada a solicita-
rem para ela os socorros da Assis-
tencia.Levada ao Posto Central, ali
recebeu Maria Odette os medica-
mentos de que carecia, reoolhen-
do-se cm seguida, ii sua casa

Com a noticia do gesto desva-
rlado da moça, é possível que An-tonio Pereira dos Santos faca com
ela as pazes, convencido de quefoi excessivamente severo paracom a sua inditosa noiva.

Quando montava, Domingo,
na Estrada Rio-S. Paulo, um
cavalo, o menor José Martins,
de 9 anes, residente á rua Hen- I l)onoUi passando a morar norique Braga n. 90, foi ^colhido niorro do Salgueiro.
pelo auto-caminhão n. 5.086.

Em consequencla, o cavalo
teve morte mornentanea e José,
fraturas e graves lesões.

O infeliz menino foi interna-
do no H. P. S.

ASMA OU TOSSES REBELDES QUE TENHAM RESISTIDO
AO USO DOS XAROPES E CALMANTESCOMBATE-SE COM A

Na asma fnâo ligada a afecção cardíaca renal) c nas tosses
rebeldes em temperamentos nervosos, a SOLUÇÃO l)E

HAKTMANN é de efeito seguro e positivoLaboratorJo de Davld Metnicke & C. — Rua Marquês
de Sapucaf, 314 — RIO
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ra, aée 13 anos.Sofria a pobre rapariga de
crave moléstia, incurável, de queera, ás vezes, acometida de for-
tes crises.Sendo a moléstia contagiosa,
cs patrões de Marta haviam re-
solvlão rceembia-la para Minas
Gerais e disso lhe deram clen-
cia.Desgotosa com isso, Marta
Aleixo, ante-ontem. naqucli casa.
ingeriu grande quantidade de
i.ma substancia tóxica, resolvi-
da a suicidar-se.Foram encontra-la. Já agoni-
tante. as suas companheiras de
trabalho.Chamada a Assistência, com-
pareceu ao locgl uma ambulan-
cia, que levou a iníortunada
moça para o Po3to Central.

AU. quando lhe eram presta-dos socorros, veiu Marta Aleixo
a. falecer.O seu cadaver foi removido
Sara o Necroterio do Instituto

ledieo Legal e as autoridadesdo 15° distrito registraram o
tato.

POIITO ALEGRE. 14, (Tt i —
A esposa de Didiani tendo sido
Interrogada pelos representantes
da imprensa porque seu mari-
do. sendo mecüco. não exercia
a profissão, respondeu que lhe
faltavam recursos para isso.
tendo ficado na pohresa e doen-
te, p3ra aqui veiu tentar a vida.

Quanto a uma denuncia, dc
que seu marido, juntamente com
Peroni, haviam feito no carto-
rio de Cachoeira o registro de
uma criança que foi dada como
filho de Dadiani, para que este
pilesce entrar logo de po^-e
da fortuna, Arlinda interrogada
pela reportagem negou que fos-
se em Cachoeira mas nf>o res-
pondeu. quando lhe foi pergun-
tado se o fato se passara nesta
capital. Entretanto, declarou
quê em Cachoeira foi assinada
uma procuração delegando po-•"¦jres a Peroni para. receber a
herança em Varsovía, pois tl-
nha ficado resolvido no prin-
cipio. que Dadiani não iria. Eia
porém fez questão que Dadiani
fosse. Arlinda declarou ainda
que a herança montava a 2.054

LADRÕES A' SOLTA
UM APARTAMENTO ASSAL-TADO E SAQUEADO

A audacia redobra de audacia.Os assaltos ss sucedem e a po-licia não toma providencias pararepremir a ação dos meliantes.Na madrugada de ontem, as-saltaram os larapios a residen-cia do Sr. Antt>ro Galvão Car-valha 1. situada no edíficio darua Batista das Neves n. 12.apartamento n. 51. aproveitan-do-se, para Isso. da ausência dosseus moradores, que haviam sai-do a passeio.Uma vez no interior do apar-tamento, os meliantes arromba-ram moveis o gavetas, roubando,além de dinheiro, roupas e obje-tos de valor.
Quando o Sr. Antenor Carva-lhal rejrressou com sua famíliaã habitação e verificou que ha-via sido visitado pelos ladrões,

procuTou ás autoridades do 15"
distrito ás quais apresentou
queixa.Como ficha de consolação, foi
instaurado o clássico inquérito

ATROPELOU E FUGIU
Na estação de Santíssimo. Do-minuo. foi colhida por um au-

tomovel a Sra. Naticla Ferreira,residente cm Campo Grande.A vitima, que tem 23 anos eé viuva, sofreu fratura da coxa
esquerda, sendo socorrida pelo

RECEBEU FORTE DES
CARGA ELETRICA

Quando concertava um cabo
eletrico, ante-ontem, na estação
Silva Freire, o ferroviário cie-
trícista José Fernandes da Silva,
brasileiro, de 30 anos, solteiro,
residente á rua Italia d'Incan
n. 55, foi vitima de uma carga
de alta voltagem, sendo projeta-do violentamente ao sólo. Em
ccnsequcncia, sofreu fratura da
coluna vertebral.

O infeliz íoi socorrido peloPosto cie Assistência do Meyer e,
em seguida, internado na Casa
de Saúde N. S. de Lourdes.

Posto dc Assistência de Campo _
Orande e. rm seguida, transpor- 2717. e o operário Ademar Gou-

DOIS TRANSEUNTES
COLHIDOS POR UM

AUTO-CAMINHAO
UMA DAS VITIMAS FALECEU
NO POSTO DE ASSISTÊNCIA

DO MEYER
Em consequencla dfl criminosa

imprudência de um motor.sta,
transformando a Avenida Su-
burbana em pista de corrida,
verificou-se, Domingo, ali, um
desastre de lamentaveis conse-
que nelas.

Atravessavam a referida via
publica, o menor Alcides, filho
de José Paiva, cie 16 anos, com
destino á sua res.denc.ia que
fica cm frente ao prédio numero

tarin para o.H. P. S. 9O carro que atropelou a Sra.
Natirin é o auto particular nu-
turro 19.621. Seu motorista fu-
giu.
UM CADA VER NO MAR

TRATA-SE DE UM TRIPU-
LANTE DO -MUNSTER-

Nas proximidades do armazém5 do Cáis do Porto íoi encontra-do a boiar o cadaver de um d es-
conhecido em estado de putre-fação.A policia Maritimn, que fez
remover o corpo do afogadocara o Necroterio do Instituto
Medico Legal, apurou tratar-se
de .Tohannes Zinke. trinulante do
Munstcr. de cujo bordo r?'-i ao
mar no dia 9 do corrente 9 an-
do o navio que jà zarpou para |

lart de Oliveira, de 20 anos, sol
teiro. residente â rua Jcsé Mota
n 67. quando surgiu, repentina-
mente, um auto-caminhão, de-
senvolvendo excessiva velocida-
de, que foi colher ambos os
transeuntes.

Alcides, bateu com a cabeça

Ante-ontem, Indo àquele redu-
to de valentes e malandros. Ju-
venclo encontrou a sua ex-ama-sla a conversar com um lndlvl-
duo. seu rival.Não teve duvidas. Sacando
uma navalha, investiu para a
pararíga e a golpeou nas cos-
tas, no ante-braço esquerdo e
na região frontal, depois do quefugiu.Esmeralda foi socorrida pelaAssistência e depois internada no
Hospital de Pronto recorro.

Do fato teve cor." ff 'mento a
policia do 17° distrito, que abriu
inquérito a respeito.
NAO CONSEGUIU FICAR

NO BRASIL
RECAMBIADO PARA A EURO-

PA UM CLANDESTINO
As autoridades da Policia Ma-

ritima fizeram embarcar no
Vigo, que zarpou para a Euro-
pa, o indivíduo Boris Roberti,
de nacionalidade italiana.

Roberti viajára clandestina-
mente até esta Capital no
Munstcr, que ha dias aqui apor-
toiJL ^ 

O AUTO'FOI DE EN-
CONTRO i' POSTE DE

iluminação
UM MORTO E TRÊS GRAVE-
MENTE FERIDOS NO DESAS-
TRE DA RUA CbARIMUNDO

.DE MELO
Pela madrugada de ontem, na

rua Clarimundo de Melo, prexi-
mo i rua Assis Carneiro, verifi-
cou-se v olento desastre.

O auto n. 20.093. dirigido pelo
motorista José Grato. Quando
por aii corria, perdeu a direção,
ilido de enccntro a um poste de
iluminação.No veiculo viajavam Moaclr
Silva, trocador de ônibus da
Viação Vera Cruz, Eurico Nas-
cimento e José Lopes Malaqutas.
despachantes.O motorista José Grota, Moa-
cir silva e Eurico Nascimento
sofreram fratura do crânio, sen-
do internados em estado grave
no Hospital de Pronto Socorro.

O despachante José Lopes Ma-
laqtilas ainda foi mais infeliz:
encontrou a morte no proprio
local do desastre.

Residia á rua Guaxiblra nu-
mero 46.

O conrssario do 23* distrito
policial. Pais da Rosa. que es-
tava de serviço, tomou as provi-
dencias que o caso exigia.

Padrões c preços
desacatantes

WR© DE OURO
159 R. Rosário. 159
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ATROPELAMENTO
Gcnuino Rodrigues, brasileiro,

de 45 anes. casado, padeiro da
Escoia Militar, residente em
Campo Grande, á rua Ceres nu-
mero 131, ante-ontem. foi atro-
pelado por um auto. na referia a
localidade, sofrendo fratura da
coxa direita e escoriações gene-
raíizadps.A vitima foi internada no
Ho.3y>'tsl dc Pronto St corro.

AGREDIDO A PAI'
Proximo A Lagoa Rodrigo d?

Freitas achava-se, Domingo, o
.cexagcnarlo José Verreida, ita-
liano. residente á rua Lopes
Quintas n. 32. quando, por mo-
tívo de somenes, altércou con
um desconhecido, sendo por este
agredido a páu.Verreida, apresentando feri-
mantos generalizados, foi socor-
rido pelo Hosp'tal Miguel Couto.

CUMPRINDO DETER-
MIN AÇÃO DO Ê.R. MINIS-

TRO DA JUSTIÇA
PRESOS POLÍTICOS NAO
PROCESSADOS POSTOS EM

LIBERDADE ELA PO-
LICIA

Procedentes da Colonia Cor-
recional de Dois Rios, onda se
achavam recolhidos, foram man-
dados apresentar á Cheíaiura
de Policia ccnto e vinte presos
políticas.Os referidos detidos, contra os
quais não está correnc.o pio-
cesso no Tribunal de Segurança,
foram mais tarde, em cumpri-
mento á determinação do Sr. Mi-
nistro da Justiça, postos -un li-
berdade.

A FÚRIA DE UIU
AMANTE DESPREZADO

GTJE31tOU OS MOVEIS E RAS-
GOlJ todos os vestidos

DA MARIA
Maria Oliveira da Silva, residen-

tc á íua do Rezende n. 3á e ire-
quuntcdora da pensão alegre aa
rua Joaquim Silva n. «7, quei-
xou-se . it-nn ao Io ceicpado
auxiliar c".o c/.is ex-amarus o
sub-oíicial da Armada, Manuel
Brisldo da Silva, por que tosse
por ela repelido nas suas pro-
postas de reconciliação, rasgara
a faca os seus vestidos quebrando
também todos os moveis rjue ti-
nha cm ambas aquelas eas.is.

O Dr. Frota Aguiar apos cons-
tatar a veracidade da queixa man-
dou fazer a periela nos objetos
danliicutlos e instaurou inquer.oO
a respeito.Maria que ficou apenas com a
roupa do corpo diz que o prejuízo
ascende a cerca de dois contos de
reis

uS

FULMINADO POR UM
MAL ~"3ITO

foi chamado para providenciar

Penhores ds Cauto!
Da Caixa Economica c

maquinas Singri--
Rua Luis dc Camões 42

(S 7504

PRATICAVAM A MAGIA
NEGRA

À SecçAo de Toxicos c Miatiíl-
cações, da 1a delegacia auxiliar,
varejou ontem a casa n. oo da
rua Paraiba, onde se praticava a
magia negra.

Na ocasião se encontravam no
Interior do prédio cerca de trinta
pessoas que se "consultavam
íom Albertina Carvalho. Maria cln
Lourdes e Ambrosina Gil, sendo
todas conduzidas a Pollci Central,
juntamente com apetreclios de
macumba apreendidos.

O Dr. Frota Aguiar fez autonr
em flagrante Albertina. Marta e
Ambrosina. que prestaram fiança
para so defenderem soltas ao
processo.

UMA CRIANÇA ATRO-
PELADA POR AUTO-

IMÓVEL
A menina Rita. de 3 anos. fi-

lha de Davld Clirysir.cn. residente
ã rua General c.ildwell n. 206. ca-
sa 2. íoi na mesjna via publica
atropelada por um automovnl, fl-

O comissário Paulo Coelho, do cancin com um ferimento contuso
28° distrito policial. Domingo, na cabeça. , ,A Assistência Municipal fez-lhe

os curativos.

mhs mnmm

SANTO DO DIA i
Santa Benildsi. mártir

Es a «ustre matrona espa-
nhola desça;dente da fina flor
cia aristocracia soda, apor, a
morte dc seu marido encenou-
«;o no santuario da sua casa de
Cordova, e ai começou a viver
vida dc grande austeridade e
oração. Por graça espcciaiissi-
ma de Deus. lograra ela receber,
no melo tias superstições <lo
mahometismo, o salutar influxo
da fé católica, cujos manda-
mentos e regras s.-RUia com
exemplar pontualidade. Andan-
do os sarracenos a cata de crls-
tãos. no danado intento ne ar-
rastar á sua neíanda seita os
principais, íoi Benilda. das pri-
melrns a ser procurada. Negou-
sc t:rminan.c.ncnte a aderir a
doutrina tão baixa e sensual; e
então foi levada perante o Juiz.
Ainda ali confessou sem rebuço
a sua crença, pelo que a açoita-
ram com inaudita crueldade; e
v;ndo que não se rendia a in-
censar a Mafoma, cortaram-lns

nio Parente Ribeiro; vice-prove-
dor, Capitão Alberto Herdy Al-
ver secretario Geral, Josc Ar.-
tonio dc Azevedo; Secretario
Adjunto, Emílio Car.diao Go-
mos; Tesoureiro, Bemard.no
Estrela Campos; Procurador,
Cl;mente dos Santos Braga; Vi-
gari o do Culto. Carclino Augus-
wo Taveira. Definidores: — Co-
mèndàdor Antonlo Cardoso de
Gouveia, Álvaro de Magalhães,
Henrique Marques Monteiro, Do-
minsos Gialluisi, Mario da Sil-
veira Carvalho, Ocão da Silva
Fernandes, Gaspar Josc de Seu-
sa Reis, Alb.rto Duarte Ferre:-
ra, Joaquim Correia Marques,
Dr. An.onio Padua da Cunha
Vasconcelos, Ernesto Ferreira,
Augusto da Costa e íUrmino Cor*
rela Madeira. Provedora. D. E\-
viva Parente Ribeiro; vice-íro-
vedora, D. Oi^a Magalhães ívlu-
chàdo Alves;• Visaria do C„:.o,
D. Maria Caroiina Bar.:.:.ra
Bernardes da Silva; Irmã Esmc-
ler, Senhoiica Maria G ia liais.'.
Z ei adoras: — D. D. Frane-s^a
Seoane Curros Guimarães, Ana
Simões Martins; Emilia Segretu
Pereira, 111 ia Segreto, Dulce To-
lrdo Moreira, Maria da Palma
Croeia, Santina Gialluisi. O..lia
Braga Sarmento, Agoftinha
Carvalho, Rosa Vieira de Ca;:-
tro, Esteia Quinleiro Rodrigues.
Muita Barros o Maria Maviluu
Ribeiro de Carvalho.

Colégio Pontifício Pio
Brasileiro

Com a nota suma cum lauda
o primeiro padre brasileiro que
acaba de defender lésc sobre tc-
cnologia, no Colégio Poniifi: J
Pio Brasileiro. íoi o Rev.- Al-
berlo Eglis. da Arquidiocese dc
Porto Alegre.

Concgo IMc!o Lula
Regressou ontem da paroquia

de Magé. or.de. em nome cio
Exmo. Sr. D. José Pereira Ai-
ves, Bispo do Niterói, fez a Vi-
sita Pastoral, o Rei'. Coneso
i\U-l> Lula.O movimento religioso foi o
seguinte: — Crisma.s, 495; ca-
sainentos, y; {'.omunhões,
batizados, 17; pregações, U>.

Foi secretario da visita, o Rev.
Padre Manuel Galvão, capelão
do Pensionato S. José, cm Ni-
terôi.

O (lia de Santo An tonio
na Capela ríe N, S. tias

Oòres
Ka Capela de N. S. das Dóres.

aos Padres Servos dc Maria, ã
Avenida Paulo de Frontln u. 500,
realizou-se nr ultimo Domingo»
dia 31'.. uma dlstlbuição cie man-
tl mentos aos pobres socorridos
por uma das seções religiosas ria
referida Capela, que 6 " O páo de
Santo Antonlo".Foram distribuídos cerca do
1.000 quilos de eeneroa alimenti-
cios e páes. adrjuiridoõ com oa
donativos angariados por inter-
médio da Sra. D. Rosa Pereira do
Sousa, os quais atingiram a
quantia de 3005000, e mais as
importâncias arrecadadas do co-
ire existente no altar dc Santr»«n tonto. exclusivamente paraesse fim.

a cabeça, conseguindo ela assivn ojrpviCOS DA JUSTIÇAa palma imarcessível do marti- °^"vl at '
icín nn «TIO CRIMINAL»

Entro os Inúmeros telegramasrio e da gloria. Foi isto no ano
de 833.

quencla, fratura do crânio, e
Ademar, teve um ferimento con-
tuso no maxilar.

As duas vitimas foram socor-
ridas pelo Pcsto dc Assistência
do Meyer.

O menor Alc'des, no entanto.
não resistiu á gravidade do íe- 1 fulminado por um mal súbito,
rimento recebido, vindo a falecer p&s nfto apresentava nenhum
naquele posto hospitalar. ' ferimento, nem nenhum indicio

O comissário Pa s da Rosa. do de suicídio.
23ft distrito policial, fez abrir in- O corpo foi remevieo para e

a Euror;?. estava atracado ao l qu?ritojirespeito.
armaicm 7. O motorista cuipaoo fugiu. Legal

Em louvor dc Santo
Antonio

No Convento de Santo An to-
nio realizaram-se com o maxi-
mo esplendor as festas do glo-
rioso Padroeiro.A concorrência dos devotos do
glorioso santo ao Convento, foi
extraordinaria, pois atingiu a mi-
lliares de fiéLs. e, foi tal o movi-
mento que a Congrcgaçao insta-
lou um alto-falante na praça pa-
ra que 03 que ficaram da parte de
fóra do templo pudessem acom-
panhar a missa solene, que teve
inicio ás 10 horas. Oficiou Irei
Basillo, superior da Ordem, a.o-
litado pelos monges Rayncria e
Hugo. _ ,Ao Evangelho pregou Frei
Donato. A's 19 horas foi conta-
do solene Tc Dcv.11 i e dada a
benção do S. S. Sacramento.

Na parte cxtrrna senhoras e
senhoritas, cm coretos, serviam
cafc e bfs<oitas que eram vendi-
dos em bcneficio das obra^ da
igreja.Na Igreja de Santo Antonio
dos Pobres também tiveram
grande brilho as festas do ex-
celso Orago, promovidas pela Ir-
mandade. . ,Por ocasião da festa foi lida
a seguinte Nominal a dos Irmãos

Teve a vltlnv os curativo, da oleiros para a Adm^tração do
necrotério do Instituto Medico lAssitten.-ia. á-yu ío que íol para I Ano Compromissorio J JS.-lS^.

.ILiUt VI. UOLV.U _ ,
meio-fío, sofrendo, em conse- a remoção do corpo de um no-

mem que fôra encontrado á bel-
ra do rio Papagaio, em Campo
Grande.Tratava-se de um cadaver de
eflr preta, de 25 anos presumi-
vets. Estava em decubito dorsal.

Ao que parece, o infeliz fôra

O ABILE FOI ATROFE-
LADO

Na rua Marta c Barros, proximoá Praça da DimdMra. 'oi colhido
por um automovel. ontem, á nol-
te. o slrlo Gabriel Ablle. de 61
anos. viuvo, morador á rua Cia-
rlmundo de Melo n. 53. o qualsofreu contusão no frontal c fra-
tura dos ossos do nariz.

respectiva resldencia. Provedor, Comendador Auto-

recebidos pelo Dr. J. C. Macedo
Soares. Ministro da Justiça, pormotivo da liberdade dc pessoas
quo se achavam detidas sem nota
tio culpa, fiçura o seguinte:"Rio, 8 — Trabalhando, dlutur-
namente, na imprensa, ha cerca
de vinte anos ininterruptos, pou-cas vezes pude registrar um ges-to capaz de despertar na concién-
cia do país. viva. sincera e pro-funda confiança era um homem
publico, com o que V. Ex. teve*
ontem, visitando as Casas de Do-
tenç.lo o dc Correç&o, autênticosinfernas dantcscos.Para desagravo da clvillzaçA^brasileira «S "de esperar que onemerlto Governo do Sr. Getuli®
Vargas.ap;ora engrandp.cldo pol®colaSoração dc V. Ei., á frentado Ministério da Justiça, dot«.
quanto antes, a Capital da Repu-blica, do uma Penitenciaria Mo-dclo. a altura doa nossos foros da
cultura e dos no«sos sentimentos
cristãos.As primeiras resoluções de V.Ex. sào uma esperança conforta-
dora de que or. serviço* da Justl-
ça Criminal no Distrito, incluslva
as instalações dos cartorios, o
material do expediente e a sVtua-
çSo dos seus humildes funciona-
rios. também merecerfto a assi3-
tencia oficial de que estão care-
cendo.Que o patriotismo nunca assai
louvado do Presidente Getullo
Vargas e de V. Ex. perdure e.n
benedlclo da grandesa do Brasil. Saudações atenciosas (a.)
IV(frr> Tí-noíco, escrivão da !• Vara
Criminai,".

•\
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NOTAS SOCIAIS

ELEGANCIAS
ir -J que para mim ha tle mais belo e impressionante na vida
Gloriosa clc Rime. de Pompadour 6 que ela, criança ainda, teveum grande sonho, cheio duma imensa ambição, e soube realizá-locompletamente. Amante do Rei de França! Mme. Lebon prediz-lhet quando ela tem apenas nove anos de idado que, um dia.¦ fcera a favorita de Luís XV e seu poder extraordinário se esten-derá sobre a mais beia e rica naçflo tio mundo. DcscJo nl pensano seu império futuro e prepara-se para èle com um entusiasmo•delirante e uma paciência terrível.Pela inteligcncla e pela educação, diz Goncourt, torna-se o
que o século XVIII denominava uma vlrtuose, um modelo in-comparavel das seduções do sexo. Jellotte cnslnou-lhe o cantoe o cravo; Gullaudct a dansa. e seu canto e sua dansit eramduma cantora e duma dansarina da Onera.Com Crcbillon aprende a arte de dizer e a declamaçilo. E osamigos do escritor formaram-lhe o espirito nas finuras, deliea-dezas c frivolidades do gosto do tempo. Nenluuna mulher quemontasse melhor a cavalo, nenhuma para conquistar melhoraplausos com o som da voz ou a sonoridade dum instrumento.Em tudo dava mostras do mesmo talento fino e cintilante.Tinha o gênio da toiletta, enaltecendo com a sua graça tudo queusasse. E era bola, incomparavelmente bela. Tinha a tez damais radiosa alvura, lábios vermelhos como carmim, olhos docõr indefinlvel, cabelos castanhos e dentes alvissimos, mais per-feitos e puros que as pérolas que gostava de ostentar. As suasmãos eram admiráveis c gabadas por quantos a viam. E sobro'todos esses encantos atraía nela — escreve um dos seus bio-
grafos — a mobilidade do rosto, duma animação maravilhosa,em que a alma feminina aparecia, a cada instante, ora meiga,emocionada ou imperiosa, ora gravemente nobre ou impertinente-mente irônica... •m 9

Fiel ao seu sonho e ft sua ambição. Mlle. de Poisson, a íu-tura Marquesa de Pompadour. casa-se. sem amor. com o Sr.(JVEfoles. Mas, adverte aos que se aproximam dela com aresBedutores e donjuanescos: "no mundo só S. M. o Rei de França
poderá tornã-la infiel a seu marido"...$• *

E começa então a sua grande conquista. Empenha-se a d es-
pertar a atenção de Luis sobre ei. Sabendo que o Rei entrega-se na floresta de Senart aos prazeres da caça, ela apresenta-seEli, radiosa de beleza e de graça, ora vestida de azul num phaetoncór de rosa, ora toda de rosa, num phaeton azul. E agitava —
diz um cronista da época — nas suas mãos brancas e belas,ttm leque esplendido, em que um miniaturlsta delicado pintaraHenrique TV de joelhos diante da formosa Gabricla.Luis XV. sensível á beleza feminina, notava aquela insisten-cia com prazer. Enciumada, Mme. de Chateaurox proibe que elapasseie ali.O grande baile do Domingo de Carnaval de 1745, realizadono Hotel de Ville, em comemoração ao casamento do Delfimcom a Infanta de Espanha, Maria Teresa, proporciona á Mme.D'Etioles oportunidade para se aproximar do Rei. Ela veste umdominó admirável de eíegancia. de graça e de coloridos, e sabedizer tais galantarias que Luis XV, vivamente interessado, pede-lhe que levante a mascara. Num momento de confusão e decoquetismo, deixa cair o lenço, que S. M. levanta com infinitagentileza.Era a primeira vitoria da adoravel mulher! -Dias depois —e e o Goncourt que sempre melhor informa — o Rei. ã hora deoormir, queixou-se a Binet do vasio da sua vida, sem amor ARainha Maria Leckzinska, Mme. de la Popellniére, a Duqucsa deRocnecnouart, a Condessa de Brionne, nenhuma dessas mu-Jhereso encantava bastante. E' quando o valido lembra aLuis XV Mme. D'Etioles. Na primeira semana de Abril ela apa-rece em Versalhes, no espetáculo da Comedia Italiana. E nosdias seguintes cela com Luís XV, sósinha, cm tête-a-tlte.' i? Re! Parece põr-se em guarda contra a paixão nas-eente, que haveria de encher-lhe a vida. Um mês. um mês in-teiro, ele resiste ao fascínio da incomparavel sedutora Umatarde, ordena a Binet que convide Mme. D'Etioles para ceiar
íffs^,???? £íí,° Embaixador de Espanha dá um grande baile, aque Luis XV prometera comparecer. Mas, esauece-se da oro-messa nos_ braços belos c voluptuosos de Mme. ~D'Etloles Era o

i reinado de Mme. de Pompadour. Era afinal" a rea-lização do seu oonho aourado... • • rea
 CHERMONT DE BRITO

PETROPOLIS
Os encantos do dia de Do-xnmgo na serra foram, deveras®xtraordinaricxs. Tudo rescendiadeliciosamente, as maravilhastios cens; a natureza aborta emsorrisos c em graças ben fazei as:cm cada folha, em cada peta-la, em cada ergastulo, uma qui-mera, um sonho, um esplendora mais da natureza em festa.As montanhas verdes e asvárzeas floridas, aquecendo-sesob o vasto lençol de curo queo sol estendia no infinito azul-íis aguas rumorejando, segre-ciando aoo cascalho.-; do seu ca-mlnho, as agruras ria sua quedacm basca dos pântanos c asborboletas multicôres adejandooe flor em flór na sua fainade ti ansplantar o polen da vidalios vergeis alcatifados.«. W
As festas da Semana daCr.ança, encerraram-se, nocam-ro de desportos do Serrano, comuma bela parada infantil e acxecuçíio de vários números des-por oi vos que muito atrativo ofe-leccram á grande assistência,que acorreu ao referido Campode desportos.Compareceu á solenidade, opoeta luso Antonio Correia Oli-veira, que foi aclamado, á suachegada, estrepitesamenreO seu poema á mocldnde, umHino magnífico de amôr e cren-ça, encheu de alegrias e de sa-tisfaçao a alma da juventude,que sentiu na expressão do vateseu carinho máximo, a ma-gia, a doçura da sua inspiraçãode uma alma bem formada.C
Petrcpolis recebeu, no Domln-£0, a visita do^pceta sensívelque Portugal 1103 enviou paratecer com as suas estrofes e asruas rimas um rendllliado d?íunor entre os deis povos e des-sa missão ninguém melhor doque Correia de Oliveira poderiase incumbir, éíe que sabe cantarcom ternura e sentimento, re-ci:ndilhcis que tanto evocam asooces ilusões da vida.
O vate portuguOs .subiu pslarodovia Rio-Fe;ropolü em cani-panhia co vicc-Consui Mario•fcoronha e de outras personaii-clades da colonia, tendo logoapós a sua chegada a nossa et-nade, se dirigida até ao Sana-

í°rl? Português, na Avenidaortugal, onde foi recebido comí>rata satisfação pelos seus dire-tores. como peles ícpieeentantescias associações lusas, especial-

tura, que falou em nome da ei-dade, com aquele arroubo deeloquencia que lhe é peculiar.Antonio Correia de Oliveira,entre aplausos gerais, levantou-sç para agradecer, e toda a as-slstencia, também de pé. ouviu-lhe as palavras repassadas decarinho, tessitura de enlevo ede doces murmurios, em que senao sabia o.que mais admirar,se a franqueza da sua alegria,se a beleza dos sons c ritmo dasua voz cantando a harmoniadaquela confraternização.
O salão de festas do Automo-vet Clube dè Petropolis estavaaccorado á carater para aquelareunião: suas paredes lateraisachavam-se cobertas — de umlado com cenários portugueses edo outro com cenários brasilei-ras, reproduzindo paisagens dosdois países.Bóa orquestra executou variestrechos de musica, durante oagape, tendo duas ssnhoritasrecitado versos e, ao terminar,ioram entoados com acompa-nhamento pela orquestra os hi-nos dos deis povos irmãos.«OO
A festa caipira que o Pet.ro-politano estã preparando para anoite de 23 do corrente, estáempolgando os meios sociais pe-tropolitnnos, porque, ccmo nosanos anteriores, a festa desteano vai ser um acontecimentosocial de grande brilho, dadoscs preparativos com que a dire-teria do clube estã precedendoa organização dos festejas.Nada faltará no campo dedesportos ao mais exigente dosseus freqüentadores e convida-dos. pois. até uma tom bola detres prêmios, com os cartões nu-merados se extrairá para maiorencanto des felizardos que asorte apanhar pela góla do ca-saco. naquela noite de frio e deíuigor.
Passou, ontem, a data nata-licia do Dr. Antonio JonqUimde Paula Buarque, o estimadoclinico a quem toda a cidade dis-pensa a consideração a que fazjús, pelas suas extraordináriosqualidades de cavalheiro.O ilustre medico que tambéme presidente da Academia Pe-tropolilana de Letras, recebeupor este motivo justas e mei-e-cldcs homenagens, de todosquante 3 o conhecem e vêem nfileum coração bom ao serviço deum sacerdócio, que é como ciecompreende a sua missão demedico.

V. A.nvcnie da Real Sociedade "poí-
tuguesa de Csneficeacia. mante- Fc-mi&nntvKfnedora do Sanatcrio, tendo-lheBido prestadas homenagens di-«nas da sua visita.

Dcpci.s oa recepção no Sana-tono. dirigiram-se todos para aséde do Automovel Clube de Pe-trepolis, onde foi servido o nl-moço de confraternização luso-brasileira, no qual tomaram par-te, alem do homenageado egrande 1.úmero de representan-tes da colonia lusa em Petro-pelis, varias outras pessoas, en-tre as quais o Dr. Cardoso dpMiranda Secretario da Prefei-tura Municipal; Dr. Plínio Lei-te, Coronel Valter Erotz. variassenhoras, comissão da coloniaportuguesa de Juiz do Fora e•representantes da Imprensa ca-rioca e local.
O menú servido constou: Can-Ja "Elradas 1E03; fllet de peixe*Ara", 1904; frango a "Dizerem

do Povo", 1311; filet a "Cria-
çáoH. 1913; toria a "Romanas",
1912; vinhos do "Parnaso":
•guas minerais da Hvpocreneí;* * »

O ilustre visitante foi «anda-do em primeiro lugar pelo t:a-tiologo português Joio Eastaj;seguindo-se com a palavra cmnome des oíerinntcs do almoço.Carlos Cavaco, que dis^e comalma, com sentimrnto. ceni d:-çura. ccm feliz ínspirn^âo. umade suas bclris orações."Em seijuida. saudou o va' > I
por:uguê3 o proi";sror Jo;c Lo- ipes. do OGrzn.bcnj. ca. ne .iecia colônia portu-p-rea c'e Juizde F6ra; encerrcnctc o numsro ,de discursos o Dr. Cc~.o '
Miranda Secretario Ua X^iefci- I

Iniciando o intercâmbio

odoníologico nipo - brasileiro

A próxima chegada do professor Kamaía e a
aita significação dessa visita — Faía-no:»
a respeito o frofessor Alexandrino Agra

A cliursc dos comerciarios vaihomenagoar o seu devotado Ica-<*er, Sr. Francisco Martins Guer-ra, contador da Casa Sloper, a2ü do corrente, data do seu uni-vcrsarlo natalicio.Essa hcmcnagoií constará deum jantar ao aniversariante, 110restaurante Esporte, largo deS. Francisco 11. 18, às 20 hc-ras daquele dia.As. liscas de adesões para essaícs.a de cordialidade e gratidãoao grande leader trabalhista,são encontradas na CharutariaCubana, á rua do Ouvidor, es-quina de Uruguaiana, c na Ca-sa Portela, á Avenida Rio Bran-co n. 124, com o Sr. NelsonMarcelo.
Reuniões

PvPune-sc, hoje. ás 20.30 horas,a Sociedade de MeSlcia?. c Cirur-gia do rtio de Janeiro. £3ndo a se-gulnte n ordem do tlln:a) Dr. Raul Davi S^nson — Al-guns casos interessante de pias-ilea;i>) Dr. Pi-.anjn Fnutos — Ver-di:!ciro conceito do estrangula-msnro ho:ncrro!íla.!o;ci U-5. Uellon PÓ7oi e W. Bo-rarcltnclli — Sl3tcma angio-lils- >tio lacunar.O Conselho Di eter do'Clube de Enrjen i.. ia reune-se shcj2, ás 17 hoias.
Vaztar.

CI.CcE A. r. C. — N;. pro-ximo ..i 23. dca 12 heras,re^iirem-ec cõ f^sujos jtuilnzsno Cltljb» A. F. C.. p?.ra OSquais já iciu.u o.namenuidOi, ou

Chegará a esta Capital no
proxhuo dU 10, o no^avei pro-íessor da Universidade de Kioto,Dr. J. ICamata que vem ao Bra-sil em mlssito ofic.al do governodo oapao, afim do agraaecer a
gentileza da ciasse odontologlcaorasiieira enviando aos cirurgiõesdentistas Japcneces expressivamensagem, ponto inicial do in-tercambio odontologico entre osdois pakes.Foi .. mensagem dos dentistas
patrícios levada ao Japão peloDr. Osvaldo da Costa Miranda,técnico da Missão EconomicaBrasileira que visitou ha poucoaquele pais, chefiada pelo deoti-tado J. P. Salgado Filho.Lá, foi aquele documento, bemcomo uma lembrança, expostosá curiosidade publica durantevários dias, sendo por fim entre-gues á Academia Odontologlcade Tokio pelo nosso representan-te diplomático naquele pais Em-baixador Le&o Veloso.Ouvimos, hoje, a respeito dapróxima visita do representanteda expoencia odontologica japo-nesa o Dr. Alexandrino Agra, a
quem a classe odontologica donosso pais deve o inicio do in-tercambio odontologico nipo-brasileiro que ora se esboça sobos melhores auspícios.— A próxima visita do profes-sor Kamata ao Brasil, em mis-são oficial do seu governo cómo fim especial de agradecer amensagem enviada pela classeodontologica aos cirurgiões-den-tistas japoneses não me surpre-ende, nois são por demais conhe-cldos entre nós os sentimentos deextrema delicadeza daquele gran-de povo.Constitue essa visita motivo degrande júbilo para a minha cias-se, sempre desejosa de estabele-cer contacto com os centros odon-tologicos de maior cultura domundo.

A colaboração odontologica Ja-Poucm no progresso da ciOnclade Fouchara é digna dos mais1 ranços encomios, uois os den-tintas niponicos, refletindo umamentalidade nova e bem orlen-tada evoluem, irazendo para ocampo cientifico e constante-manto, um acervo enorme e va-lio.-,o ua observações e estudos.Povo inteligente, dotado deforça de vontade inquebrantavel,esta sempre preocupado com tudoque traduz progresso.Quem se dér a leitura sobre ahistoria do Japão, chega com ia-cilldade a essa grande realidade;o progresso desse grande povoem todos os ramos da atividadehumana alcança grau tão eleva-do que não permite confrontocom a historia da evolução dequalquer outro povo em tão cur-to prazo de tempo.A c." Mitologia jononesa, nãofazendo exceçio á regra, temprogredido extraordinariamentenaquele pais.Conheço-a, de longa data, atra-vés das revistas dentarias, nasua maioria norte-americanaa
que transcrevem para as suasco-lunas tudo que se produz de bomem qualquer pais sobre a espe-cialidade.

Por isso, a próxima visita do
professor Kamata, que além cieodontclogo ilustre e mtídico denomeada, constitue motivo desatisfação para todos nós.

Para mim, particularmente,esse acontecimento é causa degrande júbilo, por sentir que omeu trabalho, bem compreendido
pelos meus ilustres colegas patri-cios também o foi pelos presa-dos colegas japoneses que, levan-do em grande apreço o cartãode visita que mandamos o o nos-so abraço, vieram ao nosso en-contro apertar amistosamente asnossas mãos.

salões do clube, á caráter. Afesta, que terá ¦ o concurso doum autentico conjunto regienal,tera o traje de chita ou caipirapara as damas e caipira ou com-pleto para cavalheiros. A dire-toria apela para que todos ossocios venham vestidos á caipi-ra ou do chita, afim de efnpres-tar um cunho mais original áfesta.
O êxito que tem marcadoas ultimas- festas do Clube A.E. C. faz prevêr um nwo ügrande sucesso para essa pro-xlma reunião. Comemorando a passa-gem de sua data natallcia, nodia 12 do corrente, a piolessoraD. Ceei Reis Alves, elemento dedestaque no Oríeão da Mutilei-

palidade, e esposa do Sr. Ner-ses Reis Alves funcionário mu-nicipal, ofereceu ás suas colegase pessoas da amizade do casal,uma elegante festa litero-musi-cal, que transcorreu muito ani-mada e em que tomaram parte,entre outros, além da aniversa-rlant-e, Sra. Nina Couto, Sra.Arlette Bastos, a poetisa e de-elamadera Sra. Ligia MenezesPedro da Cunha, Srta. DóraFonseca, Sra. Potier Júnior,Srta. Lecnor Siqueira Cunha, amenina Maria Ligla Potier e oSr. Heitor Belham.
Aniversários

Fazem anos, hoje:As Exmas. S.as.:D. Amélia Viveii03 de BritoCunha, espoia da Capitão deMar e Guerra Brito Cunha.D. Ercilia Aires Rodrigues,esposa do Sr. Aires Rodrigues.D. Lídia Campos de Oliveira,esposa do Sr. Alipio Cláudio deOliveira.D. Rosa Mariz Ventura, cs-
paia do Dr. Martins Ventuia.D. Joaquina da Costa Dias.

Os Srs.:Albino Ferreira Serpa, nosso
prezado companheiro, chefe daPublicidade .do JORNAL D<-
BRASIL c da P. R. F.-4.

Dr. Abílio de Carvalho.Dr. Antonio Ribeiro de Al-
meida.Dr. Frederico de AlbuquerquePróis.Io Tenente Laudelino Teles do
Oliveira Campos, da Policia
Militar.Sr. Cicero Leuenroth. diretor-
gerente da Empresa tle Propa-
ganda Standard, Ltda.

NI5ÚKOBIOL í o agente podero-so, que <lú forytt aos fracos, co-ra/jem nos tímidos. Intrcpidex aosdesanimados o vitoria nos quepensam ter perdido a energia cn confiança em sl proprios.

NEUROBIOL
é o Infalível tonleo do cerebro

A' VENDA EM TODO O nHAflH»
(C G21M5

Casamentos
Realizou-se, S.ibado ultimo, oenlace matrimonial da £j: ....Vanila Duque listrada, filha doCr. Henrique Afonso FerreiraDuqua Estrada e de D. MariaJosa de Faria Duque Estrada,com o Sr. Francisco de PaulaSourea dos Santos.O ato civil cíetuou-se na 0;>Pre.oria C.vel ás 13 horas, pa-raninlando-o os Srs. Dr. Ben-

jamin» Neves c scnhoia e Dr.Olprluno Cornclio Gomes dosSantos e senhora.No ato religioso, celebrado tis17 iloias. na Mairiz de N. 6.da Saiotíe, cm Catumbi, feram
paarinhos os Srs. José Joaquimde Faria e sua esposa, D. Con-cheta Catarina de Faria, e Dr.Mariano Augusto de Medeiros csenhora.Aos convidadcs foi oferecidauma feíia, que transcorreu mui-to animada uté ás primeiras lio-ias da Dcmingo.
Mascimento

Acha-se em festa o lar do Sr.Eduardo Guimaiães e sua esposaD. Binah Rodrigues GalhatdoGuimarães com o nascimento doseu primogênito Raul.
>uías cie prata

Comemoraram, no dia 8 doCG.-uile, 2á aiics de ftiiz cen-worcio, o Sr. LaJdcUno Coutiliiioo rua senhora, D. Anita Cuuti-nho. Os filhos do venturòso ca-sal festejavam esta daia faeen-do celebrar missa cm açáo dagraças, ás 11 heras, na Mntrizde S. Francisco Xav.er sendoc.lei.'.nti o Concgo Joaquimf- n;. Ao a o cômparesau gran-t o munero de amidos do distintocaí al.
AçZo da sraess

BArtAO DE r.M.flZ GÀLVAO— C^uipUtanüo, amuniia, os

seus 91 anos de idade, o Sr. Ba-rão da Rnmlz Galvão, a sua fa-milla manda rezar, na Igrejados Frades Dominicanos, no La-me, ás 9 horas, missa em açãode graças, recebendo em segui-da o aniversariante, os cumpri-mentos de seus amigas, na casado seu nato, Sr. Valdemar deSaldanha Ramiz Wright, á ruaAraújo Gondim n. 7a, no mes-mo bairro. Celebra-se, hoje, ás 9horas, no altar-mór da Igrejado Rosário, missa em ação de
graças pelo restabelecimento dasaúde de D. Leocadia Maiso-nette, professora municipal, es-
posa do professor Coronel Ho-raclo Maisonette, mandada resar
por seu marido e filha.
Falecimentos

Faleceu aute-onteni, tendo sidosspultada no cemitério <!o S. JoioBatista, a senhora Cabiru cunhaTorras Quirtttmlüia, esposa do me-dicj Dr. Heglnaldo Torrea Quin-tanilha. O fíretro saiu com graii-de acompanhamento da casa de«ti íosfo, o comissnrlo Inspetorda Policia Civil Alberto Torres<£**.lntanilha, vendo-se sobre "o co-che inúmeras corcas. A finada erafilha dó falecido engerbeiro Dr.Leopoldo*d; Melo Cunha c de D.Roma de Mr.io Cunha e Irmil doDr. Ci-üar da Mftlo Cunha, tendodeixado um íllhtnlio de J anos denoinc Lcopcldo Alberto.Em aua residência, emNiterói, faleceu o Sr. Ernestode Andrade Braga, funcionáriodo Ministério da Trabalho. Dei-xou viuva e sois filhos e eracunhado do Coronel T. Cordei-ro de Melo, Dr. Floriano Bcur-
guí de Mendonça, Francisco J.P. Cordeiro de Melo e Fernan-do de los Rios.

Amanhã, será rezada missapor alma c!o extinto, ás 9 lio-ras e 31) minutos, no altar-mói da Igreja de S. Franciscode Paula.Faleceu, no clia 12 docorrente, nes.n Capital, D. Ma-ria Antunes, senhora de gran-des virtudes, que deixa uma fi-lha, D. Sebastiana Antunes dosSantos, casada com o Sr. 0'.e-
gario dos Santos, alto funcio-nario dos Correios e Telégrafos,
e cs seguintes netos: Delva.
Maura, Diva, Dlza e Mauridàs. O
enterro, que teve grande ncom-
panhamento, foi realizado no
cemiterio de Inliúma, notando-
se grande numero de coróa3.

'.*.ü.??as
Celebra-se. hoje, ás 10.30 ho-

ras, na Igreja dc S. Francisco
de Paula, a missa de 7.° dia. pelorepouso da alma do Dr. Olnito
Augusto Ribeiro, que foi Cônsul-
tor Jurídico das Fmanças de Mi-
nas Gerais c ocupou vários car-
gos na magistratura daquele Es-
tado.
"Da Proteção Legal ao

Trabalho das Mulheres e
des Menores — Da

Proteção á Mater-
nitlade no Di-

rcito Opc-
rario"

São estes o titulo o sub-tituloda tése do Sr. Carlos de Ollvol-ra Ramos, que apresentou á Fa-culdade de Direito do Ceará, co-mo candidato á cadeira de Di-leito Industrial e Legislação doTrabalho.O autor teve a gentileza de en-vlar-nos um exemplar.Trata-se de um trabalho demérito, não só por abordar pro-blemes de relevância sobre otrabalho, as mulheres, os mono-res e da proteção á maternidade,como tambe .i porque vem enrl-
quecor a nossa bibliografia sobralegislação trabalhista que, infe-llzmente, ainda é bastante pe-quenu.O Sr. Carlos de Oliveira Ra-mos revela-se em "Da Proteçãoao Trabalho das Mulheres e doi*Menores", um conhecedor erudl-to sobre a matéria de que traiacom muita eíegancia e com umesiflo claro.O estudo sobre a intervençãorio Estado para a garantia dotrabalho, das mulheres e dascrianças, de sua intervenção en-tre o capital e o trabalho, o pro-blemn da maternidade, a rejula-nicntação do trabalho em gerale a proteção â maternidade, fifeito pelo Sr. Carlos de OliveiraRamos com inui;o cquillbilo ebom senso, o que recomenda, so-bremodo, a sua bela obra.

METHOPOLTS — Esti circulan-do mais um numero da "Mctrcpo-
j 15" a revista fluminense para tedo! o Ern:il. Aldtn das suas szzqbzs: costume como Radio, Cír.cmn,Teatro. : "-•d23. Culinaria, traz JUe-tropolc nas suas inúmeras pa;jl-nas, muitas ccr:e. contos in:di-t*5. traduções escolhidas, reporta-.o r.^raílcas tobre a vida so-ciai Xiüminensc.

gffiggO ABERTO ÁS CRIANÇASftrf
AI.GUNS dos nossos ami-

yuinhos deixaram de Jirju-rar cm nossa edição da ante-
ontem. E sabem porque, na-
turalmente... Já recomenda-
mos, inúmeras vezes, que não
mandem colaboração üepcis
de Quarta-feira, pois tal jatoatrasa o serviço que nos com-
veie. Outrossím, escrever doa
dois lados do papel è, tam-
bem, coisa censurável.

A economia, queridos leito•
res, não nos obriga a cor.ic-
ter indelicadezas, nem dese-
lecjancias de atitude. Evidcn-'te que vocas procedam assim
exclusivav \te por distração;
agora, po, . que chamamos
a atenção, i.caba êssa peque-7io erro... Não é verdade?...

•
AMEMOS o Brasil conclen-

temente. •
AJO QUADRO DE HONRA ...

Luciola M. V. — Agradeço
as suas gentilezas, mesmo
que ú Odete caibam as honras
da nova aluna... — Paulina
Pacifico — Pôde ser também
minha amiguinha, natural-
mente! Gostarei da sua com-
panhia na letra P... — Nilcéia
R. Pinto — Ainda bem quevoltou! Escolha uns assuntos
simples, talvez ut-eis, e, em
linguagem clara, escreva tra-
balhos pequenos. O "Livro
Aberto" não aconselha coi-
sas escandalosas, pois preju-dicam o sentimento. — Meu-
nha Ferraz, Zohaida Cruz,
Déia R. Silva, Agenora Car-
voliva, César Wullynech, Lu-
ciola ilí. Ramos — Tenho cor-
respondencia para vocSs. —
Matilde Garcfalo — Quantainspiração! O poeta ficou sa-
tisfeito com a fidalguia das
suas expressões. — PROFES-
SOR CAMARADA.

RIACHUELO — Foi a 11 do Ju-nho de 1835, que se travou aBatalha do Riachuelo, batalha onf
que saiu heroicamente vitoriosaa armada brasileira. A BatalhaNaval do Rlacliuelo foi um feito
qtie envaideceria qualquer naçfloe é, mearno, considerada a maior
peleja havida nos mares sul amo-rlcanos. A esquadra do Brasil,chefiada por Barroso, bateu-secom extraordinária coragem e in-crivei hsrolsrno. Os inimigos eraihnvyitoa. em numero superior aosbrasileiros e entraram em lutacom 14 unidades de guerra. OBrasil só tinha 9. Travou-se aluta na curva pronunciada doRio Paraguai, Justamente no tre-cho em que desagúa um riachoInsignificante, quasi desconheci-do na época — o Riaohuelo. Foiuma luta dc 9 horas seguidas,luta ditlcll u sem descanso, lni-ciada ás 7 horas da manhã e queeó acabou ás 4 horas da tarde.Foram os seguintçs ds naviòs bra-Bilelros que fizeram a Batalha:Amazonas, Jcquitinhonha, Bebe-rlbo, Belmonte. Áraguari, Mearim,Ipiranga, Içruatemi. A Belmonte,com 3 horas de combate, foi ar-rombada por uma bomba. Assim,ás 10 horas da manha, só contavao Brasil com 8 unidades. Mas,vencendo toda a sorte do diíi-culdade, á custa de desmedidabravura, a armada brasileira ga~nhou a Batalha. O Brasil perdeupor essa ocasláo 99 homens e teve141 feridos, mas o sangue desseshomens é uma gloriosa manchado heroísmo. Na Batalha do Ria-chuolo, todos foram bravos, masdevemos destacar: Barroso, o co-mandante da esquadra estaciona-da no Prata; Tefé, Teotonio doBrito, Álvaro dc Carvalho e Eli-fiiarlo Barbosa. A Batalha do Ria-chuelo foi a maior dc toda aguerra com o Paraguai. — LaísWendt. • » •
QUE 

BICHO! — Era uma vez umleão muito feroz. Um belo dia,deu na cabeça dSle pegar um ma-caco. O leáo pelejava para pega-lo c. por mais que pelejasse, nãohouve meio de conseguir. Um dia,vciu na cabeça do leão, Juntar-secom outros bichos. Mas, como eleó velhaco, chamou o macaco paraajudar a pegar os ursos, que es-tavam comendo seus filhos. O ma-caco lá de cima da arvore falou:deixe-mo subir mais alto. O leãodeixou-o sulblr mas lá se ficou omacaco... enquanto o leão não sefoi embora para longo ... —
JosnpH Rezknde Machado.

«
QDETE ESTA' DOENTINHA

— Vinha eu satisfeita porhaver comprimentado Lúcio-
la, que no dia 7 ccmemorou
o primeiro aniversarlo de co-
laboradora apreciada do "Li-
vro Aberto", quando íui In-
formada que você estava
doente. Fiquei triste. A noti-
cia dizia — "sofreria uma
operação". — Que para Você
não mais fossem ssgredos as
quatro operações eu já sabia;
porém esta que agora fazia
era outra. E' bem verdade
que costumam aparentemen-
te chamar operação até a ex-
tração de um dente de leite;
mas será seu caso, que em
extração prefere a da raiz
quadrada de um numero.
Queridinha, basta de troça;
não quero importuná-la, meu
intento foi apenas, visitando-
a, desejar pacifica operação
e rapida convalescença. ~ —
Vanda Reis. 0
Q RIO DE JANEIRO — Per-

tlnho da Praia de Copa-
cabana, a mais linda da ca-
pitai da nossa Patria, que é o
querido Brasil, ha dois Casi-
nos e diversos postos de sal-
vação dos banhistas. No cen-
tro da cidade ha a Avenida
Rio Branco. O Rio tem dlver-sos hotéis, tem o Campo dosAfonsos, cm Jacarépaguá.
Tem o Pão de Açúcar, a mon-
tanha importante e o Cor-
covado, onde se acha o Cris-
to Redsntor. Tem também aAlfandega, onde guarda baga-
gens dos navios. O porto denavegação, onde sc exportam
goncrcs para diversos paisestío mundo. Tem os cemiteriosde São João Batista e SãoFrancisco Xavier. Tem a La-
gòa Rodrigo de Freitas, emIpanema. — Jesus ResendeMachado. • a •
Q estudo é um do* enruntoa

dr m
QS G DF, 5 O cr A NOS — Os^ grn • c ar ç ?'io em nú-mero denominador:Atlant ar.;f;co, Indico 03dois Art.tn c M.t rtlCO. O

nome do Atlântico devido aoJato delo banhar a região daÁfrica, onde principia o monteAtlas. Atlas é o nome de um deusmitológico, quo os pagáos imagl-nnvam cci-rcgar o mundo nosorAbros. o Oceano Paclílco foiassim chamado porque a primei-ra vez, em que c'e foi navegado,nio tinha temper. nCcs, nem ou-das. Estava em pàia, era pacifico.O Ocoiuio quo banha «3 InUtas échamado, por leão -IntUco, Uerl-vando os dois nomes do rio ln-dos. que o ó o limite entre as In-dlaa e a Pérsia. 03 nomes dos doisoceanos dos extremos do mundob.Vq chamados Ártico e Antárticoo que quer dizer do .Norte e doSul. — 6uzi.
• • •

rvISTRAÇAO — Que o Jyr)Utnhaera um aluno liitellgeurj, nln-Sua:« contestava; mas, »ue en»um pouco mentiroso, tambémnlngucm contestava... — Juqui-
„dond® vem o perfumo dasflóres?, — perguntou um dia omestre. — Duma especie oleosa,composta do hidrogênio e carbo-no, que ela guarda em seu Inte-rlor. Muito bem; Juquinha.Mais tarde, na aula de HistoriaUniversal, o mestre perguntou: Vocô sabe, Juquinha, quando eonde íol construída a primeiraponte dc aço,.parabólica no mun-do? — Em 1877, professor, na ci-dude do Porto — Portugal — so-bre o rio Douro. — oh! multobem: Bravo... Onde você apren-deu Isso Juquinha, so ainda nàotratamos desse assunto em aula?E o Juquinha, embriagado de en-tusiasmo, dlstraldamente, respon-de: oh! mestre, lembro-me,pois assisti a construção... — Leo-niiías Bastos.

* * *
TpSOUTEM o admlravel progra-nia infantil da P R F 4 I
DEPORTAGEM ATRAZ.-YD-A . . .
_ (A' querida e lnesqujclvelLlna Adolfo) — O "Livro Aberto"precisa do brilhante reportagemsobro o "Circuito da Gavcu", masonde estão os repórteres? — Ora,ora, disse Agenora, e nós, os co-laboradores, acaso não somos ro-portores? — Multo bom! clamamtodos. Está feito! — Eu e o CelsoNascimento vamos ficar porto tioAutomovel Clube; prometemostraror sensacionais furos sefore omaior circuito da America do Sul:bradou entusiasmado o I/jonUlasBastos. — Eu e os Irmãos Wul-lhynecks vamos para o hotel, dou-do descortinamos maravilhosa-mente a salda e chegada dos car-ros, disso Luciola com ares de im~portancia. — .Falar não é nada,vamos botar em ação os nossospensamentos, assosura Dela RaulSilva, uma crlaturlnha qua con-corda com o ditado "Falar 6 fácil,fazer 6 que são elas..." — Bem,estd tudo arranjado; podem par-tlr para os seus postos; levem pa-pcl e lápis; não percam um mo-

monto, Blquer. destn portentosacorrida, lira chega aflita: — Eb-pifem. Quem vai Irradiai' esto em-poljante circuito? — A 'ÍEscol.i doAr", anunciam Juntameniu Ar-lete e Nllaa Paulo. — Oh! e ver-dado! Como pude esquaocrí M.is..quem scrA o locutor? — Valida!Vanda! Onde está a Vanda? Van-dal... — Estã no campo do avia»ç:lo., examinando o Avião daP E, P 4. Vamos até lá. Pelo ca-mlnho encontramos a Diva Pau-lo, Enodlna, Maria M. Matos, AUlao Dora Erctz disputando apostossobre os corredores que v.io en-frontar n mais perigosa das pis-tas — o Trampolim tío Diabo. —Vanda, precisamos do você. Ve-nha depressa, tomos poucos mliui-tos. — Mas, que querem comJgo?O avião e3tá falhando, preciso ar-rãnjar um mecânico... — Mas, nüo6 nada grava; em poucos mlnutoaele estará pelos ares, com todaperfelçílo. — Escute. Vanda: vocêvai ocupar o microfone da "Esco-
la do Ar", transmitindo, para todoo mundo, a admlravel disputa lio"Grande Fromlo Cldado do Riodo Janeiro". — Mas... eu? Ondeirei ficar? Ah! Vou levar a "Es-
cola do Ar" comido; assim trans.mitlrel melhor a corrida, pois po-derel acompanhar todos os lan-ces o fases desta ssnsacionaldisputa. — Muito bem! Agora to-dos em ação. Um momento! vêmlã a Llna Adolfo e Magl, Julcyan-do talvèz quo tudo isso seja umsonho... O "Livro Aberto" vai seio proporclonador da mais brllhan-te reportagem sobro o "Circuito
da Gavca". — Gtna Araújo.

a\ZL&

AS leituras sqnsaclònallstas sãoperniciosas.
TOSE LÊ ANCI-IiiiTA — Josó co** Anchieta, nasceu no dia 19 deMarço lio 1334. Tinli:i 19 anos,quando embarcou para o Brasil;foi o primeiro proTessor tío Bra-sil. Foi encarregado da fundaçiode um colcjio nas planícies da Pl-ratiniasa, em Eao Paulo, no dia25 de Janeiro de lôo4. José deAuchleta era que fa^la os livrospara indica estudarem e tambémversos para os Índios cantarem naescola. José de Anehleta empro-gou lncansavel k:elo na civilizaçãodos Índios; á força de paciência,conseguiu converter Varias trlbus.O Padre Jesé de Anehleta mor-reu no dia 9 de Junho da 1307,com 03 anos de idade; faz, por-tanto. 3<0 anos a sua morte. 11 a-quele tempo, não havia calxao;era em rede que carregavam oamortos £ou corpo foi carregadopara a cidade, em procissão pelospadres e grande multidão de 111-dlos, que com seus cantos funo-bres, enehlam os ares de tristes la-mentos. Quando seu corpo vinhapassando, dentro da rèdo pousa-ram quatro andorinhas formandouma cruz... No Colégio do Espl-rito Santo, foi Anchíeta sepulta-do na capela de S. Tiago. (Doa;.,cado á Maria Dias Lisboa, a mais

Inteligente da tuyiru A. Ç!.. d\ Ei,-cola Bratllélra de S. CrlGtovüoi. —IOLANDA RTrrKIíiü. •
YETIDBNDO ... — Colmelalv Olhem Colmeia, revista ecco*lar! /Sonhei quo catava venc.encata Colmeij. em Hollywood: Tropav»nos er.tribos dos bondes.- Imagl-nem que até nas capotas de auto»moveis eu mo vl trepada. Corri»do um Indo para outro; enfim, pa-rocia um Jornalelro proílsalonaicom um monto do Colmcla. do-baixo do braço. Tudo quanto ei»artista gritava, pedindo a rovls".»perguntando quanto era. Eu an-dava por todos 03 lados gritando:— Quem quer comprar Colmeia 1...Quando 03tnva notse entusiasmo,ao dobrar do uma esquina, curgana minha frente um bicho onoí-mo o horrível. Sentl-mc horrorl-zada! Imaginem quem era. oKlng-ICong! Logo que me avistou,p;gou-me pelos cabelos e me sa-cudlu com tanta força! Minharespiração ficou paralisada. Na»hesitei, porém; tomei coragem, ela, pronta a aplicar-lho valentemurro, quando acordei, fellzmen-te; porque quem la levi-lo era acolega que dorme ao meu lado.Eu me achei estlrada 110 chão,com o travesseiro debaixo tío bra-
ço, naturalmente servindo d«Colmeia... — Paulina Pacifico.# * *
jyjENTIR ô manchar o caráter.

pASSEIO AO LEBLON —
Este Domingo amanheceu

lindo. Um sói forte banhe, de
ponta a ponta a Cidade Ma-ravílhosa durante todo o dia.A' tarde, resolvemos dar um
passeio qualquer. O lugar es-colhido foi o Leblcn. Na mi-nha epinião, o mais lindobairro dssta cidade é justa-mente ê'.s. A praia é uma dasmelhores. As ondas, de umverde puro, dançavam na su-
perficie liquida,' produzindoenormes fendas, semelhantes
a um vulcão submarino enierupção. Além, muito longe,distinsu-em-se quasi impercep-tivelrrvnte. a^uns mentes dsterra em plano oceano, que á
primeira vista parecem enor-m ir, monstros marinhos,avançando para a mareiem.Olhando-se para traz, depa-ra-se a romaria verde dss ar-vores, tentando escalar osmorros e ladeiras Íngremes.Piquei extasiado com o des-lumbrante panorama que sedescortinava á minha frente,
e foi quasi automaticamente
que segui papai, de volta paracasa. — Omar de Sousa Mar-TINS.
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P. H. DEN+Z01 & CONPÂNHÍA
Pouío Henrique Donízof e José Buarque de Macedo, socios co»n-

ponentes da firma P. H. Dsnisof £• Cia., vom dccíarar a esto praça, a
aos Estados, e, do esf/angesro, que nesfa data dissolveram na meiStor
forma de direilo e perfeita harmonia, a firma que girava sob a deno-
minação de P. H. Dcnizot & C:a., o tendo o socio Paulo Henrique Deni-
zot cedido e transferido ao socio José Buarque de Macodo os seus bens
e haveres na sociedade, este assume o ativo e passivo da firma extirta
como sucessor da mesma e sob a rusão sócia! dc JOSE' BUARQUE r>E
MACEDO, conforme consta da escritura de 5 de Junho corrcnic, em
r&olGs do Tobcíiao do 10.° Qtiziot dvStQ Ccpi^oil.

Rio de Janeiro, 5 de Junho de 1927

Paulo H. Denizot
José Buarque de Macedo

CHA'S DE SANTA
TEKESIWHA

Renliza-se, hoje, masa umatarde elegante no Polaco Hoiel,a Avenida Rio Branco, das 17cs 19 horas, em bancflcio d'j
çcns.ruçSo da Matriz tío Santa1 crcsinha tío Menino Jc3us'e doseu Am bula t orlo, na entrada doTúnel Novo.Eates chfri vêmrealizandodssde o dia 1", sempre cem ar.síistencia da noa;a sotíieüsde,podsndí-s: dlr.er que uns diasuno esmorecem oz outroy.A dedicação da.s pntroiíiiesscs,senhoras da no;sa alta aoclcda-de, com o seu esforço e apresença das sues amigas tâmsido a razão do êxito dDs^a cam-
panha.

O chá. de h:je ficará sob o
pa.rocinio doa Sraa.: Vieira daSilva, Ernccto de Carvalho, Gus-tavo de Carvalho, Paulo Tava-res, Daldo Estcves Almeida, Os-car Crux, Bento Soares Sam-
paio, Gu_'tio Formcnti, Plnhei-ro Machudo, Pnscoal VilaboimJunqueira, Didlmo da Veifía Ne-to, Mcrais e Castro, Panaio deSousa, Vicente Meggiolaro, Vai-ilenisr Martins. Soiuia Melo,3ulfe Pinheiro Machado. João3onzaaa Júnior, Osvaldo Go-aes. Dario de Melo Pinto, Tan-•.cdo Tostes.Senhoritas que servirão oliá: Piedade Courlnlio. HeloísaHelena Gama. Dela Sauer, Gil-;a Morais de Castro. Cora Wea-ver Felicla Ssgnerl, Ana Mon-tsiro de Sousa. Da'ai de Carva-lho, Gelsa de Carvalho, Léla Ta-vares e IVete Sousa Melo.A pai-te musical estit a cargoda Si a. Nlcla Silva e suns alu-
nos: Maria Clara Jacomo. Na-dir Figueiredo, e a declamadora
Dellla Geraldo.
. Fez anos ontem, o professorPedro fesar Polary, alto funcio-
nario da Repartição Geral dor,Correios e antigo profissional daimprensa, que por este motivo i
recebeu Intermináveis votos d"felicidade, como testemunho d?carinho e da consitíaraçüo em
que é tido.  iT 101 'J

No Ministério da
Viação a diretoria do Sin-

dicato dos Operários
das Docas dc

Santos
Afim de cuidar de Interesse?dos operarrios das Docas de S^n-tos. foi recebida, ontem. p:lá ti-tular da Viação, a Diretoria do jSindicato daquela classe.

I 'O Cüi-i GiíAÇAMENTO I
I CG-iO ..ATIVO DO I

PP.OGKUÍ.E
j A FUNÇÃO PRECIPUA DOS
j ATU AIo L)1Iv iGrÍÍ-NTJIÍS DA

u. Í'j. C. iDa "ComiüSa P.o-íiitesraçSo,'.da U. E. C. em Sur.õ Lídimas!
| Finalldfldor- Sindicais", peiciri-1 nós a publicação do sesuirits:¦ "Tendo a Junta Jiretora cio
Sindlceto u. E. C. -elt i pabll-• car, ontem, pela Imprè^a fmá

] nota cm q.e ss evidencia clara-i monte cs íieus propos.cos de pe:-
| maneser 110 Sindicato, jni t m-
; pios pode.es para admlnisíra-Io
| normalmente, como diretoria de-
I Haitiva, vimos esclarecer o q»'ouompctc em suma, aos atuais ai-
! rlsentes ptovlscrlos 'ia U. E. C.: para o mais completo conheci-1 mento da classe sindlcailtadaDe acordo com o pa'cc; tío
) Consultor Jurídico, que lOnilde-
1 rou, como legalmente, ^at» c.i:li-
| cientes cs resultados obtidos no
j ultimo pleito sindical, n acla-

maía uma assembléia, essa Jt:n-
ta Diretora tendo as suas íun-
ções dclimi:adas pelo nen.i-j pa-recer que declarava cextuaimen-te: "Esta Junta pres;i ..-t os tra-
balhos da nova eleição"Não compcte. pois a ela, íun-
çSo diretiva de carater pcvma-

, nente, em tais circunstancias, só
a Comissão Executiva o. 12 pro-vier das eleições poderá encetar
um movimento capaz de realizar,sinceramente, o congraçamento
da classe.Com tudo. esse com:raç tipento
surgirá automaticamente, loao
quo seja publicado nclí atual
Junta Diletora. a data l"s no'.ns
eleições que a classe aguarda coai
v.va ansiedade.Aliás, o Sr. Ministru da TroUH-
lno, deu o prazo de 93 J'a?. paruessa Junta assim pro^c ler".

(C 63039
PAiíA CAPA tiOSTO UM TOM,
IWIÍ.V CADA rEI.B UMA CÔK.

l'ó dc Arroz

YGAM de Gally
o pó do arroz que valoriza a

própria beleza.
A' Vl.NKA H.M TODO O BRABI1>

(C 62045

' » 0 NGME

à&p&üSá
tf garanhe

sempre,

í^^da
^^V^fnelhor
^"qualidade^ _e saber

(C 61571

FALTA DE CONDUÇÃO
EM BONSUCESSO
UM A PÊLO A' LIGIIT

Escrevem-nos:
"A l-jpiila .0 de Bonsuceraodepois que i'oi .prolongada a li-nha dc bondes dali para a f:-Ilha, licou em situação migustio-ta quanto a condução d:aiúil^ara a cidade. Essa íituacãovemse aKiavando dia a dia, n pon-to de se ficar tempo iiiltr.lto aespera de um bonde com lugar,pois todos passam superlotados'nas horas justamente em que ss\oCies m?.ls necessários. Oom rela-ção aos trens nem se fala. Es-tes a qualquer hora, deícenío ousubindo, passam sempre olieiosnaquela estação.E" certo que a Light maiiwjmuma linha c > bondes. e::traordi-naria, para Ramos, estação quoíica alem de Bonsuccsio. Essocarro se bem serve a populaçãode liamos, nfio basta para Bon-sucesso.
De maneira que tal provlden-cia nij resolveu o problema d®condução de Bonsucesso, piobie-ma esse que se torna, porem. ía-cil de ser solucionado, desde quepor parte da Light e da Fretei-tura haja um pouco de boa von-tade para com aquela popula-ção.PvCcImLnte. existem dua., IL.nasde bondes que correm da eldsdeaté Bemílca, que são rua Belade S. Jcâo-Pedregulho. Umader-sas linhas podia ser prolonga-da até 3onsuccsso, ao menos nnshorc.s em que o movimento tlepassageiros ó msls lnten=o demanhã e de terrte
Com pouco Glspenaio a Ligka,cuja- boa vontaae cm servir o pu-blico lhe é peculiar, rodia fareruma circular no caminho dnItaóca. rua Uranos e Aven.dados Dt • craticos, em frente ãestação assim indo ao encon.roda população desse suburbio e.ao mesmo tempo, dando a essaoopulaçáo o serviço de bondesc ila Unha ficaria assim restabe-leelda. sem prejudicar a quemquer que seja".
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CAlVítíiU LIVRE
Regulou o mercado de cambio,ontem, sem alteração de maior

interesse em suas taxas.Os bancos sacavam para tc-messas a 75Í000 por libra e15Í200 por dólar.Compravam coberturas a 74S200e 15S0G0, respectiva mente, nf.onüo se verificando realização de
grandes negocios.O franco cotou-se a $677, a
lira a SB05 e o escudo a $604, 6.vista, condições em que ficou omercado no primeiro fecha-mento.Os bancos na reaberturaschavam-se inalterados) condi-
ções em que sc manteve o mer-cado pouco trabalhado e fechoucalmo.

BANCO DO BRASILEste banco afixou a seguintetabela para saques: Alondres . .Nova YorkItalia. . . .Espanha. R.Paris. ..... S680
Portugal. ... $685
Alemanha (M.compensação). — 53C00Holanda .... — 8 353Suiça ..... — 3 J4D0Bélgica .... — 23570Buenos Aires. . — 4S6G0Montevidéu. . . — 8$900

As taxas extremas afixadas
pelos bancos estrangeiros foramas seguintes:

vista75?010 a 75S03015S2C0SOOo

PraçasLondres ....Paris, franco. .Nova Vork do-lar
Pr^nasLondres ....Nova York do-larParis, franco. .ItáliaAlemanha:Relchsmark . .Verrechnungs-marteReglstermark. .AustnaT. Slovaquia. .Portugal (es-cúdos). . . .Provijicias . . .Bsjmnha (pese-

Províncias . . .Bélgica franco(ouro). . . .Bélgica franco(papel). . . .Holanda (fio-rim)Suécia
Dinamarca. . .Japão PoloniaLei (Rumania).SuiçaBuenos Aires(papel). . . .Montevidéu (pe-so)

Cabograma:Londres, libra .Nova York do-lar.Paris, franco. .

A 30 d;v745000$674
15S170

A' vista75ÇOOO
103200S677$810
6S090
550003$750

2S880 a 2S890$531 o.
$684 a

$532
$685
$690

2*565 »
$513 a

2$570
$514

8Í360
3$870 & 33880
3$350 a 3S37048370

23960$105
3$480 a 3$485

4$660
39940 & 99000

75*100
15$230$680

MOEDAS EM ESPECIE
Regalaram no mercado ontemos seguintes preços para as moe-das pnpel estrangeiras em es-oer'-:

Poseta, Espanha)Peso uruguaio. .LiraFranco (França) .Franco (Bélgica)Suiça (franco). .Gu!ndens(Holan-da)Kroner (Sue-cia)Kroner (Norue-
ga)Dinamarca . . .Dólar (N. Ame-rica)Dólar (Canadá) .Relchsmark (Ale-m anil a) . . .Idem (prata). .Chelim (A u s -
trla)Slofcaquia ....Dinar (Servia) .I/ei (Rumania) .Marco (Finlan-dia)Zloty (Polonia) .Yen (Japão) . .Peso (boliviano).Peso (chileno). .Peso paraguaioEscudo (Portu-
gal)Peso (Argenti-na)

Libra (Perú) . .Libra (Inglat«r-ra)

D» Republica . .

Vend. Cornp.$500 $400
85700 83500
$690 $650S720 8700
$500 $4803$450 3$300

8$300 8$ 000
3$800 35C00
33600 333003$300 3$000

153400 153250153000 14$500
39600 33200
4$500 33500
23800 23600
$530 $450$2SO $260
$095 $070
$350 $3302$700 255004$500 4S200
$600 • $500$600 $500

$720 $700
-13660 4So50

363000 355000
75»000 751000
PRATA

125 "1° 110 °i°
185 °i° 175 n,°P-

OURO COMPRADO
Regulou no Banco do Brasil

para a compra dc ouro fino o pre-ço do 16$300 por grama.Ontem  1.431,030Anterior  108.871,532
Dc 1 a 14 200.353,212

MOEDAS EM OUROAs apólices abaixo vendido
por seu peso legal seriam adqu.ridas aos seguintes valore* ulimados:O dólar .  25320 .A libra  123301.O franco írancôs .... 4$07.O íranco sulco .... 4$G7~& precise tomai em comadesga&to que varia muito e qv .eo ni ocaaiào da compra pou-.ser avaliado no Banco do Brasli
t-
PUOUC^v&S irtííôüjüSS
REVISTA COMERCIAL DORIO GKAi.DE DO SUL — Kc-cebemos o numero de Maio quepublica os seguir-.es artigos:"Credito agrícola e industrial",no t(ual se regoeija pela apre-sentação do projeto instituindoesse credito; "A mlsôuo ccono-mica brasileira no Japão", deRenato Cosia que faz unia esta-tlstlca do intercâmbio entre osdois países e encarajanuo seudesenvolvimento com proveitoespecial para o Rio Grande; umartigo do Dr. Osvaldo Vergarasobre o Copiador dc faturas nãoautenticado; projeto Cz jus-tlça do trabrlho" por íici.ccioXavier Lopes que explica suanecessidade e conveniência; "A

vlticultura e a Filoxcra" poloDr. Manuel Mendes da Fonccca,
que, lembrando o exemplo daEuropa, lembra a necessidade de
providencias urgentes pa.a evl-tar e-^sa praga no Rio C.-an^e.onde a produção vinícola c.iáse reduzindo; um ar.ta cc'o.e aCaixa de Aposentadoria e Pcn-sões dos trabalhadircs em trapi-ches pelo Sr. Rubem da ^rr.-ja
Rogério explicando seu íuncio-namento; um artigo sc"„re o"Problema do trigo** r?ras opiniões do Qr. Gc '
ou> que desde mais oc

anos pupila pela in-ioUuvúo noa-se cultivo no E-rasll; um arügosobre " Matéria.' primas natu-rais e sintéticas"; outro «obre a-Produção do arroz" por Amovon Muehlen.Publica também giunde nu-mero de mapas e estatlscicas deinformações que tornam sua iel-tura multo interessante e até 111-dispensável aos comerciantes.MONITOR MERCANTIL — Onumero de o do corrente cratada "Cultura do Trigo" e da "Da-
ciflencia do meio circulantee
publica como do coctumo grjuv?de quantidade de iníormaçóes íestatísticas que interessam o eo-mercio.GUIA FISCA — O numerode Junho publica cs despachose portarias que interessam ao
fiscal quer para cobrança de Im-
postos, quer para esclarecei- leise regulamentos de ordem ilnan- i
ceira e tributaria.liNijJOR^vxAiJOvi G'OAVÍ.jlíJÍÍ/OIAi.» >— Recebemos da Pernambuco o I
numero de 31 do Mai» deste bo-
letim diário cio movimento co-
mercial dessa praçf no qual pas-sa em revista cs diversos mer-
cados, as operações cie bolsa e
de cambio, as cotações de mer-
cadorias. Com relação á safra
oe algodão reproduz artigos doJORNAL. DO BRASIL consta-
tando que o Sul do Brasil e no-tadamente São Paulo produzmuito mais algodão do que todo
o Norte.Completa o ooletim a pubn-cação dos manifestos dos vapo-re.s.D. N. O. ~ tijce»>e:aos oBoletim Uo mo.-imento caieeirorelativo a Ia quinivena de Maio:além des dados estatisticos oBoletim publica c Jonvenio dosEstados Cafeeiros.MAGAZINE COMERCIAL —
O numero de Junho desse men-sario ilustrado de informações
public- linda capa upresentnn-do um trecho moderno da cida-de de S. Paulo. Entre a varia-da matéria inserta, figura umsubstancioso e completo artigodo agronomo Fernandes e Silvasobre a oiticica em todos os seusaspectos o que muito esclarecea todos quantos se interessem
por aquela arvore de frutosoleagj.iosos. Trata também dasituação financeira do Estado deMinas, publicando entrevistasdos Srs. Gudesteu Pires e Ge-rardo M. Ourlvio a respeito.

Assembléias geraisA's 14 horas — CompanhiaBrasileira Industrial de Eletrici-dade, ordinaria.Amanhã — A's 15 horas —Sin-
dicato dos Industriais de Calça-dos e Couros, ordinaria.

Pagamentos declarados
Dividendos:Banco do Brasil, de 21 (208000).Companhia Materials de Cons-trução, de 7. um bônus de 805000

por açfto.Serviços Hollerith S. A. (6°|°).Juros:Apólices de Pernambuco, 5 °j*.
desde Já.

K1Q GiíANOE no SUL riTULOS OIVXB-coa.
Durante o mes de Aurll, con-forme publica a Revista Comer-ciai do Estado, foram exporta-das %s 'esulnt-s meròadorlos;

OPORTUNIDADES
COMERCIAIS

O Serviço dc Intercâmbio daAssociaçfio Comercial do Rio deJaneiro leva ao conhecimento des
Interessados, por nosso intermedio,as seguintes oportunidades dt ne-
gocios:A íirma Robert C. Stewart &Cia., de Nova York, deseja entrar¦em contato direto com produtoresdos seguintes minerais brasileiros,nas condições que estabelece:r.utilo — á base de 80 °|° TI-02;
(50 centavos de diferença ser&o
pagos ao comprador por unidadeabaixo de 80 °j°) . Os preços de-vem ser cotados para entrega CIPNova York. O pagamento será fel-to contra saques á vista, depoisda analise do Butllo em NovaYork por Ledoux ou qualquer ou-tro laboratorio quimico de repu-tação. Pode comprar qualquerquantidade, em embarque men-sais. O preço deve ser cotado pa-ra tonelada.Samarskita — Solicita Informesdetalhados sobre a quantidadedisponível dos produtores brasilei-TOS.Coliunbita — base de 77 °|° TA205 plus NB £H5. Comprará qual-quer quantidade. Se a percenta-gem for inferior ou «superior a 77°|°a diferença será paga por uma das
partes comprador ou ver *edor,
segundo o caso, nas mesmas con-dições do Rutllo. (32GI84I1).D. Nagase & Cia. Ltd., deUandres, dando referencias, estáInteressada no contrato com ex-
portadores nacionais de resina de
Jatobá. (327!0*| 1) .Oscar da Cunha Lima, deAlagôas, deseja entrar em conta-to com firmas interessadas nacompra dos seguintes produtos:tirabò, crlna, borracha do manca-beira, ipecacuanha. Jabf-randi, pas-saros cxcticos, etc. (32818414).Firma norte-americana, inte-ressada na importaçáo de mel, r,o-l!",4-a contato com exportadoresdo produto. (329(8411). "Outros detalhas á disposiçáodos interestadc.s naquele Scrvirode Intercâmbio da Associaçáo Co-mercial do Rio dc Janeiro, cmsua séde provisória, ã Avenida RioBranco, 110 1.°.

w^wf0V«»44
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fg |

ft-ovimsiilo de gcncirosAs entradas e saldas de gen?.ysdc primeira necescldarie foram as.c^utnies;
ENTRADA;.

GCNEBOS
Feijão, sacos . .Farinha, Idem . ,Arroz, idem . . ,Milho, Idem . .Banha, volumes .Carne seca, idemBatatas, idem . .Cebola", iCcrn . .Bacr'h.:u. cr.l:;asAzcl.c, i *:m , .

SAiDA,; .
n.

QUANTIDADE
2.4234 5Í033.7Í42.l;:J. 1

Aifada Uaraots) . ...Aiíuurdence (volumes)Alplste isa-'«5) . .Amendoim isacos) ...Arroz isacos» . .Arroü ;om casca ícacos»A\eia (.caixas' . . .Banha tcaixas) . . .Cabelo ^ volumes) . .Cangica (sacos) . . .Carvão itonslr.das) . .Cevadinha .sacos) . .Cira wrcos) . . ...Cornar ^caixas) . • .Colorau (caixas) . . .Conservas (caixas) . .Couros (Volumes) . .Couros naturais (amar.)Couros salgad' ...Couros secos • • . .Crina tf ardis) . . .Crsmêr (sacos) . . .Farinha mandioca (sas.)Faiiuha de milho isa-COE) . ...Paunna de irigo v^a-COü) ....Farc-ic de trijjo tsneas)Fumo (fardos) . .Graspa ivolumei) . .Iíerva mate tsacos) .Lâ (o.uilos) . ...Lentilaas (sacos) . . .Linhaça (sacos. . . .Milho (sacos) ....Painço (sacos) • . •Polvilho (sacos1 . . .Presuntos (caixas) . .Piretro (sacos) . . .
Queijos (tnsr.r.dados)Roiüo de trigo (sqpos)Salames (caixas) . .Trigo (sacos) . ...Toucinho (caixas) . .Xarqiu (fardos) . . .Laranjas (caixas) . .Uvas (.caixas) . . ...Peras (caixas) . . .Kakis (caixas) . . .Peçns de pinho . . .ChifresTorta de linhaça isa-cos)Sementes de mamo-na (caixa) ....Vinho (caixas) . . .

3.6495305G7190120.00647.92945320.561392.0112.17641
D530323 i2635681Ô022.31610.3502.063187

55.072
510

3.11510.591
27.0339994.00668.2766.014452.002451135343366
6.4067003151.1S09.9124301.9272221610.850131

870
1.00015.737

PRODUÇÃO DO COBRE
A produção mundial do mi-nerio de cobre pôde ser assimcalculada:

Toneladas
Imperio Britanico .. 361.000Chile 260.000Estados Unidos . . 21J.G79Congo Belga . . 108.346Japao 66.707Mexico ....... 43.509Russia  43.000Iugoslavia ..... 42.330Espanha ...... 30.000Alemanha ..... 27.497Peru' 27.241
Noruega ...... 20.840Finlandia ..... 8.666Cuba ....... 5.700Suecla ..... 2.982Portugal ....... 2.000Bolivia 1.598Cor.£a 1.500Outros paiscs 950

1.280.000

O Banco do Brasil afixou paracompra deseguinte:Praças
Londres . . ,Nova York .Paris. . . . ,Italia. . . •Holanda . • <Suiça ....Alemanha. • ,Portugal . • ,Bélgica . . .Buenos Aires.
Montevidéu .

coberturas tabela
A' vista

558950112350
5505$505682302958539500
9505ltÔlO36430

CAMARA SINDICAL DA BOLSADE FUNDOS PÚBLICOS DORIO DE JANEIROTaxas médias de cambio do dia12 de JunhoniAÇAs A* vistaOficial LlvreLondres. . , . 59&070 75$005Paris $677Italia $806Alemanha (reichs-mark)..... —Alemanha (reise-mark) 3$740Memanha (Verre-chnungsmark) 35547 50000Alemanha (Unter-stuetzungsmark) 3*763Portugal $684Belglca (papel). $513Belgica (ouro) . 28565Espanha . » • • —Suiga 3?180SucciaJ . . . . —Noruega . . . —Dinamarca ... —Toheco-Slovaqula. $531Nova York. ... 153203Montevldtu ... Of900Buenos Aires (pa-so-papcl). ... 48S55Ilolnnda 83360Japuo 49541

63-0-0 51-0-

<5-5-0

24.50

Olty oi S. PauloImp A Fre-cheld Land Co.
(Prof.) ....BanK oi Lon-don <k SouthAmerican Ltd.Brazillan Trac-tion Light SiPower Co. Ltd.Brasllian VVarrantAgence e ^l-nance Co. Ltd. 0-1-4^Ocean Coal &Wilson Ltd. . 0-17-3Imperial Cheml-cal Inc. Ltd. 1-16-10'^ 1-16-10V4uoo^oíkilnã Ra..-way Co Ltdmes 7.933 . .Lloyd Bank Lt."A" Shares. .Caules a. Wlre-loss Lt ("B"Shares) . . .Rio de JaneiroCity Power Co.ftio t jur MUesác GraneriesLtd.S. Paulo Rall-way Co. Ltd..?c.wí.ÍI leic
;rapl; Oo. Lti °!K Deb"Stock" . . .4. ESTRAK-úEinos:ae guerraorir A liaex-JurosCons. 2 112 d|°

6-5-J

35.00

0-1-4Ü
0-17-3

38-10-0 38-10-0
3-1-0 a-l-D

6-3-6 í-a-fl
1-0-0 1-0-0

1-12-0 3-13-0
90-0-0 90-0-0

ÍOÍ-IÔ 10*2-ló-O

iOl-O-O74- ;7-tJ iOl-O-O73.Ü-o
—W rfr.. -

sPi

AL 01) Â í)
LIVURPOOLi» O rt.goatto a*Jiioa;vel brasileirofechou ontem calmo e em bal::ade 1<3 pencc opr libraS. Paulú "fair" oniein. . ó.-ilfIdem idem anterior . . 6 CüPernambuco ,,íair", ontem 6Ids midem anterior . i 6.84O «disponível norte americanofechou em baixa de . 18 pencepor libra."Fully middling". ontem. . 6.86Idem içlem anterior . . . 7 04O produto norte-americano notermo acha-se em baixa de 15a . 19 pencc por libra.

Ontcm Ant'Fully middling*Ent. em Julho . . 6.69 6.88Idem em Outu'oro . 6.63 ri.73Idem em Janeiro. . 6.59 6.74
Idem em Mr.njo . . 6.62 6.77

NOVA i-ORK
O produto norie-amerlcano nomercado a termo no ultimo fecha-

mento mostrou-se calmo, havendonas cotações baixa de . 13 a . 14cents por libra.
"American middling"UplandsEnt. em Julho . .Idem cm Outubro .Idem cm Janeiro. .Idem cm Março . .

Fec Ant
12.4811.9812.0312.0312.05

12.6112.1112.1612.1612.19
PERNAMBUCO

As condições d«ste mercado sáoae íirmesa, còtando-se:Hoje Ant.Primeira 15 k.Vendedores ... — —
Compradores . . 589000 589000Hoje Ant.Entraram ... —
Fie. a safra cm 268.700 208.700A existência orça por 28.000saco3, contra 30.600 no anterior.No ano passado orçava por30.C00 sacos nesta data.A exportação verificada ontemfoi: 1.000 íardos de 180 quilospara portos da Europa.Abatimento de consumo 300 m-cos dc 80 quilos.

AÇÚCAR
PERNAMBUCO

O mercado de açúcar mostrou-se ontem estável, vlgora.ndo naBolsa, os iííguintes extremos por15 quilos: Ontem
64900061500C5890004590004Ú9UüutOÍOOO » 10»50(>7Ç500 a 89000Anterior

619000
Õ33GOO45*000409000muno* a iot5oo79500 a 8$000Ontem Anterior600 500

U»lna 1*. .Idem 2». .Cristais . •Dcmeraraa •3* sorte . ,Somenoa.Brutos secos.
jsinas 1*. . ,idem 2». . ,Cristais. . • •wjmevaraa . ,J* 3ort« . • ,Som 2 nos.Brutos secos.

0* -"> <* ft ¦' pv p. ^ 
pa

o p3>r*pl? de s^ys filhosM'j. tsLé.tis. r 5 mià

O. futuro dos filhos ha de ser, seguramente, a
constante precccupsjia de um p.-.e. E' pre-ciso p6!-os a sa'.vo de qualquer eventualidade. E

si o Sr. não pode assumir um compromisso, ainda
que seja por prazo determinado, a Sul America
cfferece-lhe agora um novo pleno de seguro, quevem ao enccr.'ro dos s;us desej;s. O Sr. podeadquirir periodicamente, varias vezes por ar.no,
ó sua conveniência, apólices de um ou mais
contos de reia, por preço muito inferior ao seu
valor nominal, e que mais tarde lhe serão pa-
gás em periodas cr.rrespondentes ás suas actuaes
acquisições. E' um meio de acsr^ursr, econo-
micamente e sem compromissos, uma bclla renda
futura. E é um seguro de vida. Ei uni
imprevisto o arrebatar, sua família
receberá, de uma vez. tedo o peru-
lio que a sua previdcncia preparou
nesse periodo — 10, 20, 50, 100 con-
tos. Remetta-nos o coupon ao lado e
receberá informes ccnvletos sobre
esse ou outro planos da Sul America.

K3? WBL B. XTSü M.'u ^ M M
Companhia Nacional de Seguro» dc Vida

T"ES cFCUI.OS II'' EVOLUÇÃO MT'MC »L A Ilint riw «Ia RJU8iCii e cio#» Ci.iinJ. »M zlecm) — Todo* nu 6n». í» ÜO..'»"na U A l: IO TUPI. (1.2(10 Kllocji-l.nl.

court a h..o decar

Fun<S::ilacm 1U93
fS»

A' SUL A?.IERICA
C.ii.\H 971 - Kio do Juaciro

Peço vtivinr-nir, sem r.ompmnxiaao a!,-;uni tio ml-nha partv, informações completa.* st: n» o í .'anol alai a !'remio Único, <le Ac.quisiçõos Vrriu . m.I/ifo.-essa-nw um prazo de IO - l.5 • I,') a nu os\I'i. mer arfUnHea qur não interessarem .
5-SSSS -

íXo mo
Data do nascimento_
Profissão
Endereço
Cidade
Es t a do~

ó 7

ÍC 63034
No ano passado orçava por550.000 sacos nesta data.
A exportação verificada ontem

foi: 2.500 sacos para Santos c
10.000 para outros portos do Sul
dc Brasil.

CAFE'

Entraram .l*'icandc. asafra em. 3.016.000 2.015.400A cxi.stencia orça por 526.000

MOEDAS
' ibra. • . • •.)o!ar .....-t anco ....branco cuiço . •Franco belga . .i'eso argentino. .llclchsmark . . .iorlm ....Chelim austríacoLira

NOVA YORK
O mercado a termo & ultima

hora mostrou-se calmo, sendo as
seguintes as ultimai» ofertas de
compra: Ontem V. fech
Ent. era Julho . . 7.38 7.31
Idem em Setembro. 7.11 7.12
Idem em Dezembro 7.04 7.06
Idem em Março . . 7.00 7.02

As ofertas dc ontem demonstra-
ram baixa dc . 01 a . 03 cents
por libra desde o ultimo fecha-
mento deste mercado.

LONDRES
No mercado do disponível fo«

ram as seguintes as ultimas co-
taeóes em pence por 112 libnv:Hoje Anterior
Para tipo superior:

Santos ..... 50|9 50|9
Idem Idem 7, Rio. . 41J3 41J3

SANTOS
O mercado do disponível fechou

UiKuiOftlA GERAL DE ABASTECIMENTO
CARNES VERDES

MATADOURO DE SANTA CRUZ

E:pedc
I¦ rot&i iVendian
I da ma- emI tança 8. Diog;

75178315S3S0J Bois.
«71433500
$5404565733901 k8J50033000
«700

TELEGRAMAS
SERVIÇO ESPECIAL DE CON-TELBURGO LIMITED E DENOSSA REPORTAGEM

OlA 14 DC JUNHOParis s Londres.frs. por E. . . 110.00 110.00Lisboa s; Londres,e::c por 110 00 110 00Itaila sj-ondres,
Itbra por t. . . 93.76 93.73Espanha s Londres,
pne por N cot. N:cot.Nova YorK s|I.on-drrv; dol. pnr £ 4.93.62 4.93.40Taxas uk oi.s'*on-TO NOS OANCOS:

Vitelos. .Suínos. .Caprinos

263 177 3|41C 8~ 
1

VendidaemSnnta Cruz l Rcje:ç Preço:

119 1|27
I 15280| 13703
! 2£500

MATADOURO DE NOVA IGUASSU1

Especie i lotai Vcnuiuu
) da ma- em

I Dança -S. Diogo

;» t cr.Da França. . • »—/J ItãUil , |...ua . ."A* iritx.i-J-e L . ntíies 3 m.a
i . t* M

Ont•J
4* iiae4
23,32ti 16

M

AntJ4I 1|2iI 3|49 16Íl2
--0
J'0-o
:-o: o

101-5-0c_-0-02:-:c-o-J-S-073-10-0

1- w-V. 1

Bois. . ,Vitelos.Ovinos.Ovinos .

230 Ü816 1,2
5(31

Vendida
para ossuburDios

i
| Rejeiç. i Preçoí
I !

171118
6 1J2

13280l.iOO3^400

MA1AJDOURO Dt MENDES

i'otai Vendida > Venaida ICsdsck: i da ma- e.-.i para os Re!-'- I Precor
I tan^a 8. Dlogo suburblos • |

l.. . __
BoUs  227 i 224112 —121.2 I 1$330ViUilos. .... 109 | 1C6 3;4 — | 21;1 | H.7U0Suincs  21 ; 19 j'U — [ 13,3 j 3$1C0Ovinos .... — i— — I — I —

' . .
MATADOURO DA PENHA

Total iEjpo;;e da n:a-1 > ; Pre?04! tanga

Eois I 135 — — i 15230i. . . . .[ 41 j —i — | 1S7C0. . . . i 15 I — 
j J 

3^400"l 
< I

ontem calmo, nas seguintes bases:Tipo 4, por 10 quilos . . 23$400Idem idem anterior. . . 23S500As entradas orçaram por 45.796sacas, contra 45.490 no anterior.A cxistcncla ficou assim dlstri-buida: Saca.*Livre, ontem ..... 2 163.356Idem anterior 2.128.174As saldas verificada* ontem fo-ram: 19.709 sacas para a Europae os embarques constaram de10.614 sacas de café.

SANTOS — Na Bolsa Oficial deCaie íoram hoje registradas ven-das a prazo, contrnto "B" (tipon 5 duro), em um total deP.500 sacas, contra 3.000 no an-terior. fechando o mercado apenasestável, com as seguintes cota-
çõc.

843$00O830*000 C42Ç0008COSOOO

81ÕS000 812C000,

L)iv Emissôee
port. 6 °j°. .•O. do Porto , .,ieu, usíamentoeconomicoC|2 sem. venc.C|6 sem. venc.
Obrigações r'o1 *souro

Emp.1930 port. 1:035S000 ; :030í000Ob. dc 1932 .1:0753.000 1:0703000Emp. 1937 6 V 9003000 89ü$000Ferroviárias. . 1:0403000 1 -.035SOOO
Rcdoviarias. p. 7908000 7r50$000Emp.1921 port. 1:0458000 1:0403000/Jtl 10

IlojeEnt. em Juniio . 2:Si."Q 21 SI50Idem em Julho . 21S075 21S075Idem em Agosto. 2IS 123 21-125Idem em Setcnib. 21S250 210250Idem em Outub. 21 SI75 213250Idem cm Novcmb. 21C075 213075Idem em Dezeml>. 20?975 203975
-«e>oiUfc ' —

BOLSA
Funcionou o mercado de titu-los. cnícm. sem maior movimentode negocioa.Esteve. porém, regularmentemovimentado.As apólices da União, ao por-tador, ficaram com vendedores, aC43?; as obras do Porto, r 830Ç;d05 Rcajusíamcnto. n 81T»3. comdois semestres vencidos: a^ obri-

gaçòes de 1930. a 1:0355 e as Fer-roviarias. a 1:0105000.As municipais o as sorteavelsnão tivarem aiteraçi\o alguma cmsuas cotaròes.mesmo se verificou com asobrigações de Minas. 9 °j0. e comas açccs dc buncos e companhiasem cvldcncln.Tudo ficou assim como e*» vèdas vendas e ofertas adiante.
VENDAS EFETUADASApólices da União:

20 Dlv. Emissões port. 840300071 Idem idem idem . 812800043 Idem Idem idem . 8138000
Rea justam«n»o c|2sem. 5002 .... 4035000

20 Tesouro 1930 port. 1:03550003 Idem 1932 idem * . 1:070000ü10 Idem idem idem . . 1:0755000135 Idem 1037 fi . 900500011 Ferroviárias 3a s. . 1:0405000
Estaduais:

20 Ob. de Mina* 9 °l* 913C000
41 Idem idem idem . 91450001 Idem idem 5O0$ . 4553000
28 E. Minas 15134 153S000

Idem idem idem . 153550030 Idem idem 2a k. 1755000439 Idem idem deere*o10.246 71350001 E. Rio 500* 8 °j* 420500069 Paulistas 1935 5 19150005 Pernambucanas 5 90800013 Idem idem cts. . 915500
Apólices municipais :

30 Emp. 1914 port. . . 15240008 Idem 1917 idem . . 1523000
25 Idem 1B31 Idnra . . 1655000

Ações dh bancos:
Portu^uCs nom. . . 925000

Ações de companhias:
60 Ds. de Sar.tos port. 21CS000
Dedentüres :

!2 Eelaò AjrU* .... 2305000
74 Manuí.-JibtulraoM . 212.000

ÚLTIMOS LANCBSApólices daUvifio: Vend Ccmp

5358000
1568000
153$000153300017050001675000
1975000170500010780001970000

4408000155800015150001515000152S000168500016S50001655000195SOOO163;íOOO1H5500019õ?000176500C2005000 —

£ 20 port. . .£ 20 nom. .Emp. 1906 port.Emp. 1914 port..Emp. 1917 ;*ort.Emp. 1920 portDec. 1 .535 .Dec. 3 .264 port.Dee. 2.097 . . .Dec. 1933 . .Dec. 1.999 . .Dec. 1.550 . .Dec. 2.093. . .Petropolis . .UberabaApclices csia-Lua! a:Rio 5005 8 V •Minas 1:000$ 7°,°Obrigações 9 "|w
3 Paulo uni-form. 9 0(o .B.Horizonto 7oEsp. fínnto R
I de Pelotas .Bi>nus.S PnuioApólices íot-tcaveú'
Mui». 1031 port.RUi 1003 4 .
Pernambuco 5o;uM Geialfi 10345 ü,° ...Idem 9 °|° 2* *.r\lUln .9355 °,° ....ParanP 5 0i0. .Ali'gr«.3 i;a . .tíancos:fíÇÕBMBra&il .....doavista . .Funcionários. .Mercantil . . .Comercio , . .Regional. . .Português port.Portuguè* nom. —
.-omp ae Seguros:Confiança . . —
Previdente . . 3:20o-S000Integridade . . 5.'!r»c'00.iinternacional .Sagres  —
U Varfiiistaç 2:200500O \ -fa*Klsn00
Garantia. . . . 3003000
S. Americ rccí. H005000• h.prn/nas Sxira-rtn ile ferro:
54. S. Jeronimo 93t000Vlt. a Mtnas . —
Paulista. ... —

de Teoutus

420*000715.';000
9150000
£-258000

16550001158000918O00
1Ò3ÇU001745500
1015000l^ii?000

41550007133000913^000
9205000733300085050008505000

16450001!0^00090S000
1525500174SOOO
1003000

515«X1 50J500

380$000
543000510300U213S0HO

lOOSOOO

375ÍOOO600JÚÜV5350005055000210500020 ?P0(95S000926000
280fi000
4103001180S00Í5005000

6005000

925000105000205ÇC-00
Aliança ....Brasil .....Progresso . . .Manufat"-^ . .Corcovado . . .Nova America .America Fabril.S i'edroPetropoiitana .Tau^ate IndInd. Mineira .'•ro/jpan/uos diver-nas
B. de Focforos .Ds. Santos port.Idem idem nom.Da. da BalaDiamantifera. .M. Municipal .Hotcis 1'alace •

1105000

9010003105000320C0C0•iS COOO
600)000

lOOiOOO330500031080002205LVO72ÇC00290«000270*000
2005000

I* fiiatrlcidide — U0C. Brama ... 4O06CC0
L. Stearica 135?000 1005000
S. Mmcira EIc-trlcidade ord. 220f000
5. Mineirn Ele- \trickladc prcf. —• 2155000
Most re A: Blage

(pref.) . . . 2055000
Debentures:Alianea ... 19S5000

B. Hlpot. Lar
Brasileiro . 2C2SOOO 2005000Usinav^ Mac, 2055000 —

Manufatora . 2155000 2129000Ind. Minolta 18050CK)Ant. Paullsta . 1935tKX>
D. Artes. . . 2135000 20:35000£le Fundif;ao 2019000
N America . . — 1:0135000D*. da ."Jaia. . . 405500
Ds. de Santos 1975500 19i*000Mercado .... 2101000 205500DTec. Pr ogres jjo. 2005000 1985000

CAFE'
O Dicrcaclo do café abriu c fun-cionoo. ontem, sustentado, nôotendo havido negocios ds maiorimportancia e tendo sido manti»dos os preços inalterados.Cotou-se o tipo 7 na base d«

133700 por J0 quilos, negocian-do-se de manha 584 sacas e d«
t,\rd 0.179, no total de 363, cor.-tra 1.595 de Sabado.Foram re.iur.id03 os embarques,bem como as entradas verificadas.

O mercado fechou com o movi-»
mento estatístico seguinte:

MOVIMENTO DE ONTEMcoTAÇ&ra
Tipo 10 quilosN. 3  205700
N 4  205200
N. 5  198700
N.  195200
N. .' .. 135700
N.  183200

Mercado — Su«*tcntaçio.
Vendas do dia — 863 saca.^.

No ano passado, tipo 7 . 128900Pauta semanal café comum 15900
Idem, café sul de Mlnaà . 25050

MOVIMENTO EÔTATISTICOANTERIOR

— 2205000

22030002505000
IC5000105OCO

1505000248S0002295000955GC580002388000
1:0005000

Entrada.n:
Leopoldina 1 Minas) . .Leopoldina (Rio). . .Marítima (Minas). . .Marítima (S. Paulo) .Marítima (Rio) . . .Renulocior do Estado doRioArmaram Rf-ç. E?rplritoSantoArmaren* Be-ga. Ml-neiros

Total

Idem ano passado . .Desde o Io do mès . .MediaDe Io de Julho . . .MédiaDe Io de Julho do ano
passado Revertido no "stocfc"
desde Io de Julho. .Embarques:

EuropaCabotagem

BJkCk»750l.OOü303S99

<38S
6$l

Total

4.071
f A CAS7.5€®63.36»õ .7802.903.924,6.520

2.981.15»
33.743

20093
39S

Desde o Io do mès . .De Io de Julho . . .Idem ano passado . ."Stock."
Menos consumo local.Café doado

Existência atualEm 1934 . . .

•1CAS42.3781.815.6192.816.735691.25250O

KACta690.753
677.7»
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TEATROS

TEATRO MUNICIPAL
MAKIAN ANDEIRSON

Despedindo-se do nosso publl-ta, realizou ante-ont,em essa no-
tavel cantora seu ultimo recital
nrtul no Rio. Dessa Vez, deu-se
u. tarde essa festo, de arte.Tiveram, pois, os cultores da
boa musica mais uma feliz opor-
1,-uuidade de gozar inesquecíveis
.momentos de prazer do espirito,
c de render, ã impressionante
coniralto norte-americana, com
as homenagens de sua admira-
cio, os seus aplausos mais ve-
ementes e sinceros.Erá o mérito que se Impunha
e de cujo alto valor davam cio-
quente testemunho as manifes-
tações expontâneas de símpu-
tia com quo 'oda a sala a dis-
fcinguia e exaltava, a. despeito cie
t«r a artista, como seu acompa-
r»hador ao piano, o Sr. Kosti Vc-

Temporada Lírica Oficial

Encerrou-sc ontem a preferencia para os assi-
nanfes do ano passado — A assinatura

terá proporções sem precedentes
Encerrou-se ontem na secreta-ria do Municipal, com invulgarbrilho, a preferencia para os as-süiontes da. Temporada LiricaOficial do ano passado renova-rem as suas localidades para aTemporada próxima, que seráinaugurada na primeira quinze-na de Agosto.Essas localidades ficaram re-novadas na quasi totalidade e

hoje os novos inscritos, cuja lis-ta e ds proporções sem prece-dente*, poderão se apresentar nasecretaria para escolher seus cor-respondentes lugares entre o re-duzidissimo numero e das poucasbanen, cm quem aliás jà tive
ocasião de elogiar indiscutíveis
qualidades dc artista de bom
quilate. Mas é que o ilustre pia-nista, apezar de sabedor do seu
oficio, nem sempre se desobriga
devidamente da tarefa que lhe
cabe, deixando de tirar o partido
possível dos acompanhamentos,
cm determinadas musicas. Nam'querido dos seus efeitos, pelo me-nos, perde-se, e perde-se, por nâo
fae.er ele sobresairem detalhes
Auc ainda mais realçam o canto,
a igual do que se dá cem as be-.
Ias molduras nns telas de gran-de valor. Nenhuma composiçãose escreve para não ser ouvida
em toda a sua integridade, com
os pormenoresvjne a destacam.
íNão se contesto aqui que o e::e-
cutante tenha o direito de a In-•texpretar e expor como lhe p.i-reça mais consentanco ao pen-samento do seu autor e mesmo
mais conforme á sua maneira
estética, dc sentir. O que se Menega é a liberdade cie lhe n liava r
s> teu talaiue, e sensivclinoiii».
.os traços característicos ria í!- |sionomia, para o que br.sta ex.\- i'gerar até além dos ultimo» n- .mites as sononlindes cio piano,como acontece com Arthur Bu-bú.iotein, quer fazenrlo-lhe vibrarcxcer.3i v a m e n u» as cordas, e fórado todo o propoüito, para o. e?<>'-tos plateais de fii :-il dr.i/.-norá-
,mento, err. que se deixam ar; a-ba&ar entusiasmados até uo drr-vario os temperamentos pronta-•mente sugesiionaveis, quer, uocontrario, smpro*:<i tido pianh..*i-.7rws tão subiis. que u cem obiiclo'nos chega qusvl imp?;*r?ptivol aoouvido, como um de'iil sussurro
(cie agortisanle, u.m freqnir.slnioimurmurio a esíumar-ss em coisanenhuma. O Sr. KÒsi: Vehsnes) .não ieitá provaveimeoie estes re- i frases mui'!o sediça.?, pilhériaswaros, convenc.ao como òew cõ-I c-o gesto d Incuti vel, e sobretudo

c!e P^»avra3 cie do«-
vieçào deriva tn.lvtv, do fato dei àri-sens algo gios&eiro. Oo sh.et-
jiào ver a eruk-a se octi;"»;5.-- Ua I chcr, que possuem alguma grava,J?ua pessoa. Nao quer oi.» se a per. j todavia, muito longos; seceoer de que k.so de^e «w.iiar uo ;uma oi:viin:;tan:-íJ dc I-• i;•. 1 r.r.i ' '

do para a venda avulsa, o quenão é de estranhar em vista doextraordinário atrativo do elen-co artístico e do repertório.Ha muitos anos nao se veriíi-

La uri Ynlpt n tenor famoso qu^ouviremos o^tc ano 110 Municipal
localidades que tinham ficoclo li-
vrj na Temporada do ano pas-•a do.Co i.s',rlcraJo cõre extraordíno-rio numero de in;-crups novos, é
Cacil prever que a loiaçào do
Municipal ricará quesi coninle-
lamente esgotada pelos mesmo >
aniínaiHes, pouco ou nada fican-

cava tão grande renovação ilocalidades pelos assinantes _ctemporada precedente e tâoavultado numero de assinantesnovos.Com efeito, o interesse para a
próxima temporada lirica é, nnsnossas rodas sociais muito maisacentuado que nos anos anterio-res, o que devia ser a imediatae lógica conseqüência da exce-
pcional importancia do elenco, no
qual além da presença do llus-tre maestro Túlio Serafln, dire-tor gera) do Teatro da Operade Roma. do maestro AnseioCJuesta, diretor geral do "Gario
Felice" de Gênova e que acaba
de dirigir a brilhante Têmpora-da Oficial de Lisbóa', e do maes-tro Ângelo Ferrari, cujas ma-
gnlficas qualidades de grande re-
sente, acabam de ter confirma-
çSo por parte da nossa critica
nos recentes Concertos Siníoni-
cos e nas representações de Bole-
ro c Petroucka — aparecem no-
mes como os de Lauri Vtiipi,
Galllano Maslni, Bruno Landi,
Maria Caniglia. Bidu' Saião,
Marghérita Grandl, Nini Gianl,Luciérine Anduran, Danise, Bor-
gioli, Damiani, Vaghi e Bscca-
ioni. todas autenticas celebrida-des mundiais, que interpretarão,
nas 14 recitai de assinatura, 11-
operas diferentes, entre as quair.-6 notam as preferidas do nosso
publico no repertório italiano e
francís antigo e moderno, além
do Hnris Godovnoff, que inl?r-
pvetado no papel (ie proíag^nis-ta por Giacomo Ynghi, o maior
baixo do noc.-o tempo, jerãn-.on-Indn com deslumbrante tnisc.~cn~íerne.

Fitamos informados que LauriVnlpi. o incotnparavel tenor, queha oi:o anos não vem uo Rio ecuja presença no cartaz consti»tue o maior acontecimento datompor-da, será apresentado no
ranel ds protagonista de <4n-rirrá Cliinicr. que é talvez a sua:n?ior criação c do qual sem du-vidi é o maior interrrete atual.Será a deste ano uma tempo-rada formidável, a mais bri-lhanta, ícm duvida, destes uiü-mos cinco anos.

Q acontecimento teafra! de hoje

Inauguração da Temporada Ita-
liana de Arte Drarnatica, no

Municipal
Apresenta-se hoje ã noiteplatéia seleta do Teatro Municipal um dos conjuntos de co-media mais perfeitos, homogeniòse brilhan'. '.ô que têm cruzado oocean^. A Companhia Italianade Arte Dramatfca que AntonioGiulio Bra~aglia, uma sumidadeno assunto, organizou e dirige,cuidando, com o mesmo carinho,da escolha do ropertorio, dar-

tisíaçáo por ter podido realizaressa . xcur.ião á America do Sul.Ansiava, mesmo, por isso, desde
quando ha alguns anos, comoconferencista nos expoz suasidéias sobre o teatro moderno.Assim sua vinda á, frente deuma organização modelar elgni-ficativa muito mais do que umjogo de interesses econoinlcos,tem o carater de missáo artistlca
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preensao, q;ial u de est:i!Kio «sauditórios absorvidos no cantoda excepcional artista, queo pode fazer sem acompr.nlt,; -memo, agradando semj>re, poujoou mesmo nada, sc dá ou'ise est-ã passando pejy :i.'. c/.;p,«Odtsdo em absoiiHa s-j.-rllna. •:Uso mesmo dc:'jpn*;rvr na jjr».mimbra, scíu tjve q-::sl nitesusá»atente em rua funçfio, q-m-.il n-i-la nesses momentos.
Come se i&oo náo hu-vuirA. <> jJiastrc Sr. Kúf.i aintía •-ou erva Ia usa-nça anacrônica cie mancer jabaixado o iampo uo piano, p..-vando-te assim voIuritarUm.-iiie I

m reouvidos a metacie nao
I fatl!;.ri'íatii a platéia; e se torna-

• riam muito maus apreciáveis.
| Citaremos, para exemplo:
i "uifissagcin r.:v,;i,;dora.' e "Rx-n-
; dirá.,". O jíkelch "LisaçSo ur-mu .o bom- aliás, já é' iK^-o conhccldc; íoi publicado
j n;i revida Carola, em 1033. assi-
! pn-So por Berilo Nv cs, e fob o
j noi.-.e "A Tn'3«dia'J. M.utat.is
; w.uiGíuli.s c o mesmo.

na contudo, cortinas bc.ni-.as,1 clc I-: ;í.o, cm qus oparoram
Eina e biõètc u Avila Lídia

dos recursos completos que rié'po- i ivano. F.-t.i ultima atriz deveriaoe otevK-r oiiTíii:"inirnto. e r.v. , ;ivl,or aproveitada i>:la e.n-
nhanícntos todo o uriJiii>."Cr.'ii''e ! P'"-'51 r;'' °®.rlos n<Ji:'r-¦ Fossue
e :or que a inuiica e:.i-íc. Não! i;ru-a, muito desembaraço,
nuer g ilustre pnnista •:v | ot'."aent? simpatia e voa razoa-"a '' ! vM Para l,9nwr nossos tainhas,ti. *n&eAiaoie e ai-» ve?.e.» cor-.pí.'*- .. , ,. . , „¦menrar do canto: c|u? cia é o i 1,1 dessas que .idades c l ai-
vestido do tr.n;n niodvlr, e nês I larina, c aibi st desempenharraro a tolteile elsgr.ii.o da iras - i ccm aplau£C.; de suas óbrigaçòcs.«pllsta. Nao poae, po.-i, orrcrm- I K..Vendo quem a auxilie, «arásar-se como uma gaze, dcnuissimos e quasi invisíveis fios,de uma tHint-jarencin a dar-npstoço.s nós t\ Impressão de ru\quasi não existência, dc es arcompleta ;nente d •- s r. u J a d u ocanto.

Não fosse a cantora a it.-iprcs-ü.onantc Ivlav.an Andcvfon, e se-guramente, e<n vek. c.o.i caiorosósaplausos que obteve a .1;:;: Maria,rio Schubert, era bom pcssivplfjae passasse em silencio essi bela musica, eorrenao amoa o ris-co de, na sua repetição, rfcsean*bar na monotonia, graças áque-ia vaga sombra de aeompsrha-mento. O Sr. Kosti nãu conse-guiu que se cheuas:c a er.se re-sultado. porque, além ee seraquele canto feito pela male.ivelgarganca dc tão perfeita cantora,eao aquelas paginas, por si mas-mas, tao expressivas, que nté ix)-ocriam dispénsar o acompanha-mento.
Quero crer que o Sr. Kostisendo aliás um bom pianista, jár»Jo eftuda mais o instrumentoque am.-.a asora f.-r. ouvir, nãoae preoanpa mais mm a varieáa-

Sç„?„e ?!cjtos <5ue P°t!e pro-fuzir. Induz-mc a essa conjoctu-
ff a maneira por que, r.csse ul-limo recitai, acompanhou a fa-mosa aria de Saw-nnc e Dalila,nao guardando o verdadeiro ri-mio cm todo aquele belíssimo einspirado conto: -- MU rísporMic 77liei dcliri, e deixando as pj^£inas que úie dão seguimenioum nevoeiro, através do ciualBial ,:e percebia ccnio eram iei-íos aqueles grupos ciomaiicos.
•rrEeín ^ c,u-€ ní3cJa adiantam• -o*a, wCiuo nao adiantaram an«i.es, quaisquer reparos da crit.i-ca ao ilustre Sr. Kosti Vclianenfieore determinados acompanha-tnenwOs seus. M-js como eles sãoV03CS da. conciencia que nâo de-vo^abafar, aqui v4o exaradas.Sc ..nalmcnte, nâo fosse pare-«er lmpertinencia, perguntariaja agora se cs rceltaiò dá àrãâlr.rian Anderson, coin aquelassl?;ta assistência, nâo mereciamum . .ano mais limpo, com o ve--nls sem aquelas manchas o-iacasque Uie davam o aspei o dc ins-rurnento batido de café concer-
vvnmBAssf^mto- ~ 'VR-

dratro do pou"o tempo 11111 cie-
m ?nto precioso pCira o teatro
nariotui. Com I.uis Otávio tem
jjr-ra ppija dois trabalhes dignos
d-j ter visto» - :*'H.ir,io cubano''
e "Tdilio \iénpnís8". ambos dc
muito movimento e beissa. ar-

i.-a
O quadro "Ca.barct Político"

não é de iodo (Jet-interes/ante:
ms,? sente-se que é um decalque
do "Don.;cla Teodr.ra". spres-en-
tedo na revista Quem vem In?.
O ass.r.ito é perfer aniéme iden-
lico. ¦.

Al cia Garrido ê sempre a prí-
meira Xigtira do conjunto. Sa!>e
dizer com propriedade, txím fei-
tio próprio, inimitável. Antonia
M.n-jullo muito natural, Augusto
Anibal, Afonso Stuart c os dc-
mais, seEuein-lhc os passos, no
intui:-- de- dar á revista alguma
coisa para agradar ao publico.

Estreou André Denegri. E' mi
cantor meio-soprano, "verdadei-
ro fenomeno vocal", como está
no programa. Imerprêta vários
trechos dc ópera c canções re-
gionais sul-americanas com tnut-
tà graça <• perfeição, destacando-
se na-; notas agudas, em que é
admirável.

Merecem louvor o ffc-ial do
Io ato, pela sua oportunidade e
pela montagem bonita, e a mar-
cação das girls e de I«uis Otávio
e uidia Ivana, nos dois bailados
de seu repertorio. lisscs deis
números são o que tia de melhor
em Bcco sem saída. — AUGUS-
TO MAURÍCIO.

SERÁ' EMPOLGANTE
A FESTA JQANINA NO

CINE TEATRO FLU-
MINE\"SE

A festa Joanina que a Empre-
sã do Cine-Tcatro Fluminense
estâ. preparando para a noite de22 do corren:e, nessa conhe:lda
casa de diversões de S. Cristo-vão. dedicada acs moradores rio

Olimr-i. Outros elementos con-stituirSo o monumental e nuncavisto ato variado eom çue a Em
presa do Clne-Fluminense emS. CrisLovão brindará os seushabitues. Para speac'ccr cjt*.linda festa Joanina que e.stá in-teressando o publico carioca se-rã escolhida a querida atriz bra-sileira Maria Matos.

Hcuío Ulccl c Laura Adani as duas primeiras figuras do elenco
nos-á a conhecer o alto nivel ar-tistico a que o atingiu o teatrode declamarão na Italia nova.Pais de tradições gloriosas nasletras e nas artes, o movimento
que ora o impele ainda paramais altos destinos deverá, se re-fletir intensamente no teatro,restauranrio-o no seu antigo es-
plcndor e repolíndo-o á luz re-
veladora do espirito novo.Reuniu Bragaglia em torno deduas figuras de elite esse admi-ravel ..enzo Ricci, essa íormo-sa revelação -ue é Laura Adaniartistas que ceriam grandesem qualquer naís de cultura re-
finada — Ene Magni, Tina
Mayer, Mercedes Brignoni, Ma-
rio urizzoiari, Ernesto Sabbatinl,
Giacomo Almirante, Iulgi Zon-
cada e outros. Buscou na lit.era-tura italiana peças representatj-vas de varias correntes estéticas
e ideologias e tratou de ence-
na-ias regiamente, emprestandoaos ambientes valor psicologlcofundamental, para o que, nâo só
utilizou a proorla inteligência e
senso artístico, éle que é tido cc-
mo o re-iovador da cena italianacomo lançou mão de especia-
listas como Luclano Ramo, Gul-do Salvinl, Renzo Ricci e Ernes-
to Sabbatini. os dois últimos co-
mo já foi dito artistas de des-taçiue do elenco, aquele a sua
primeira figura.Bragrglia não oculta sua sa-

e cultural, a que não terá sidoextranha e influencia do propriogoverno Italiano.
O Municipal terá logo íl noiteum belo aspecto. Toda a eliLesocial do Rio de Janeiro, assimcomo as figuras proeminentes dacolonia Italiana ali se reunirão.E aplaudirão, por certo, Tutioper bene a comedia do LuigiPlrandello, com «ue a temporadase inicia, e que é uma obra fortee original, como todas as quesaíram da pena iluminada doautor laureado de "seis persona-gens t n busca de autor".E' o seguinte o resumo da pe-ça:
A esposa "morta" de MartlneLori, entretivera no primeirotempo de seu matrimônio, intl-midarle amorosa com Salvo Man-froni, da qual nasceu a encan-tadora Palma. Manfroni nãohe-sita em uma atitude sentimentalde pai, tanto mais sentimental

quanto menos pôde éle expressara seu afeto a Palma. A^sim, Pai-ma recebe um dote. O gesto deManfroni é recebido por MartinoLori. que se crer pai legitimo dePalma, como um penhor daamizade que sempre uniu essesdois homens. Pelo menos 'Su-
põe Lori) é uma das maneirasdc Manfroni externar a sua bon

Palma é o fruto de uma fellcl-
dado que existiu entre sua, con-
vite de generosidade do seu aml-
go, Lori pede a Manfroni quetome, defmitivamente, junto de
Palma, o lugar de pai deia.

Casou-se Palma com o mar-
quês Flavio Gualdi, sempre na
ignorancia de que seu pai real
é Manfror.l. Assim certo dia.
Palma não mais podendo conter
a revolta que lhe causa todaaquela falsa, situação, lança no
rosto de Lori (que ela acreditaser o seu verdadeiro pai) o seu
Juízo definitivo sobre tão repu-
gnante comedia. Diz ialma queele Lori não pôde ignorar a fal-ta do sua defunta esposa: quefinge ignora-la para se acomodara situação.

Mas Lori, que desconhece, cmverdade a falta de sua mulher,repele o juizo de sua filha. En-tretanto com o correr dos diasLori, desccbre que Manfroni edl-ficou o seu prestigio e o sucessode sua fortuna sobre o furto dedocumentos de um socio, o paide sua esposa, e que finalmentePftfma é filha dele. Manfroni.No encontro entre Iiori e Man-froni, cena que esclarece tudoe a verdade aparece,- como sem-
pre, uma somente, Lori ameaça
Man.'roni de revelar toda aquela
grande impostura de arrazar o
prestígio egitimo de Lori. Mas,o bom senso de Manfroni mostraLori que ainda a melhor coisaa fazer os dois é não perturbara felicidade de Palma — única
pessoa qu3 poderia ser mortal-mente atingida se houvesse des-fecho para aquela comedia. E,em verdade, a, comedia continu'a,
para a felicidade dc Palma...Tv.tto per bene.

A distribuição é a seguinte:Martino Lori, Consiglo dl Stato— Renzo Ricci; II Senatore, Sal-vo Manfroni — Ernesto Sabba-tini; Palma Lori — Laura Ada-ni; 31 M. Flavio Gualdi — Ma-rio Brizzolari; La Barbetti, Ved
Agllani. Ved Clarino — Mercedes
Brignone; Cario Clarino, suo fi-
glio — Glorgio Contantini; Laslgnorlha Cei Eva Magnl: 11Conte Venerio Bongianl — Rug-
gero Paolí: Giovanni, camerierecasa Gualdi — Arrigo Barabap-di; Um velho cameriere dei Man-íredi -Cesare Polesello.Amanhã em 3' recita de assi-natura: Cuare. o mais recenteêxito de Bcmstein. qur somente

dade. F, pela mente de Lori nem na Itália foi representada 150
por sombra passa a idéia de quo vezes por esta companhia.
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TEATRO, CINEMA E RADIO

PRO G~R A M A S DE HOJE

! 1

0 CORPO «10M1IÍ.U t Oi INTRECIUAIS
H0f4E«Sá6E»tó_ PELA CoMNwiü

Os espetáculos de hoje e amanhã rw Rival
Como aiiunc.^...i£, a qompa-nhia Jaime Costa dedica' o seuespetáculo de hoje r>,o Corpo Di -

plomatico acreditado iunto aonosso governo. Será 'pois umanoite brilhante, á qual compare-cerão os embaixadores das na-ções amigas, especialmente con-vidados. Assim, veremos Ss. Exsps representantes de Portugal,Argentina, França, Italia, Esta-des Unidos, Inglaterra, Alsma-ilha, Japão e Uruguai, alvos dahomenagem espontanea c sincerade Jaime Costa. Todas as frisasdo teatro serão ocupadas, pelosdiplomatas, dando ã sala um as-peeto festivo, dc rara distinção eelegancln.Amanhã térá lugar a recita emhomenagem ros intelectuais bra-silelros. Já foi organizada a re-lação dos convidados, entre osquais : contam a Academia deLetras, Associação dos ArtistasBrasileiros, Associação B. deImprensa, Associação B. de Edü-cação, professores Reinaldo Por-chat e Leitão da Cunha, profes-sores da Escola .Drarnatica, Drs.Elmano Cardlm t Berilo Neves,do Jornal do Comercio; povinaCavaleànti e Martins Capistrar.o.do Fon-Fcm.; Paulo Filho, cio

Correio da Manha; Barbosa J i-ma e Clicrmont de Brito, tí»,JORNAL DO BRASIL; Garciade Miranda c Valdemar Bandewra, da Á Noite; Horacio Cartier,do O Giobo; Rodrigo Otávio Fi-lho, deputados Pedro Calmon,Ráu) Bittencourt o Pedro Ver-gare: Sras. Odettè Barcelos cElza Araripe, da Associaçao dosArtistas; Dr. Cláudio de Sousac muitos outros ainda.Desta maneira festivn, desp,*-de-se do curtas do Rival Umaloura oxiç)e.iuula. a deliciosa co-media de Henrique Poilgeiti quetantos louros trouxe â Compa'-nhia Jaime Costa.No Cexta-feira, terá. lugar aestreia dc As doutoras, originalde França Júnior. Não é pre-ciso dizer mais. por hoje, dae::oetencla do trabalho teatral:basta o nome do seu autor, paraser considerado admirável. Adc-mais, com o elenco de JaimeCosta, qualquer trabalho éaplau-dido com grande espontaneida-de, por icsõ que é um dos me-lhores constituídos do Rio.Tomem nota: hoje. recita dor.embaixadores, amanhã, recitadostntelectus'". Ambos os espeta-culos terão inicio ás 21 horas.

BOLETIM DA KCUME
ULTIMAS DE "PAULO E VIR-GINIA", "PREMIE'RE" DE"UM BEIJO NA FACE" EESTREMA DE ARTISTA,NO TEATRO REGINA

Pro_-opio em seu repertorio se-Iwlonado dos autores mais emvoga no mundo, tem um orígi-nai cie Bernard, Miranda eQuinson, traduzido pelo e.scritore jornalista Luis Falmerim, Um

TEATROS
MLMtlPAt. — "Tutto per b»-

nc" — F^tréia da Cia. Bragagliaé£ 21 'noras.
r.lVAt — "Uma loura o>lge-

nada" — Comédia em homenagemao Corpo Diplomático — Aa 31lioraõ.HEÜINA — Taulo e Vlrsiula"Comédia — As 70 c ás S2 lioras.KECKKIO — ** Mflscotis rto Mrtr-roM — Fe vista — às 20 c ái 22
horas.D.VKLOS OOMES — "BAco semfiaida" —- Revista — ás ?0 e ãs22 horas.JOÃO CAKTANO — Soldadorle chocolate" — Oporeta — bs
20.46 horas.Oí.T,Ml'TA — "Matutadas", &320 e ás 22 horas.

CINEMAS
nnKON — "Ondas sonorua de1037"; '*Valente ao volante".1MPEKIO — "Cspitáo Blood '*.
(ilORIA — "AvJÀo mi^wrloso".liROADWAV — "Ohl Marieta".PATiir/ FAt/ACIO — "Inimigo

.naldito".ALífAMURA — "Quermesõc he.ro. :a"; "Corrida Internacional deautomoveis dc 1937*' (D. F. B.);-'Vos Movletone News"; "Ctrculto
de 1310 em S. Oonçalo*'.Itl>X — "Feiticeiro enícitiça-do".UIO — u\ mulher misteriosa*'.1'ALACIO — "A historia come»
çou à noite".Í'LAZA — "Porque o diabo
quiz"; "O circuito da Gavea de1937". A seguir; **Cant.i*me
teus amores".METHO — 44 Fllrt44O circuitoda Gavea".FJ.DOUAUO — "O trevo dequatro folhas"; "Cavaleiros dospampas".PARISIENSE -T- "Cavadoras deouro de JCG7"; ''^usitlva a bor-do"; "Nacional".

METUoroLE — ** Rainha dopot.im": "Cartas a ovn. Ídolo*'.PATIIE' — 44Trèó almas erran-tes".ÍRIS — "Nos laços do hlme-neu"; *-Justiça sangrenta".IPKAE -- 44 Romance no Missic-5lr»"Perigo á frente".S. JOSÉ' — "Viv«-ac bò Ü.zaavez".PARIS — "O# pecadoe dc Teo-dora"; "Musica na serra".

PRIMOR — "Testemunha In es-
pcratla"; 4'O que elas n.\o nus-
peitam"; "Nacional".

POPEI.AK — "Ciúmes"; "fíe-
que^tro fingido*'.Fl/OTllANO — 44 Carpis, o satani-co": " Ra.-scna",BATUTA — "Venus em flor";"Con'iecerain-*e nvm taxi".I.AP.V — "O ultimo pagAo";"Raia miúda".MEM l)E SA' — "Caçador brun-
eo"; "Paraíso dos ladrões".GUARANI' — "Garota do Inte-rlor''; "Aconteceu cm Moscou".

NOS BAIRROS
CENTENÁRIO — "Cliarlie C-nan

na opera"; "O filho do deserto".nil) IilíANCO — "SegrcdM deLady Helcn."; "Patrulhando a
fronteira".CATUM15I* — "Cântico dos can»
tir^s"; "Mulheres enamoradas".I|.\r>r>OCK EORO — "Mulher
sirrjjlrne"; 44 Aventuras em Nova
York ",

AVENTRA — "As cinco gei^eas".APOLO — 4*TrCs pequenas ciobarulho"; " Rasgando liorison-kes".
VELO — "Mtsuai Strog&fi"; **0

o&ntor dos prados".ItRASlE — "O caçador bran-cn"; 44A^cnt-e secrcto".AMERICA — "A batalha".TIJUCA — "Inspetor poetai";'•yusttlva a bordo".MÁRAt-ANA — "Ramona".
SMART —- **A prlacezlnha dasruas"; "Viva o Casino".VTU\ T8AREE — 44 A bem ama-da inimiga"; 44O segredo do sal-
HHIJOS rainha dotim": 41 Na pista dos bandidos".GR A J Al ' — "Os predestina-dos": "O enigma da pérola".POLITEAMA - "Símbolo dcuma era"; •'Tcstemuuna inespe-rada ".
NACIONAL — "Martha".
GU AN A RARA — 44 Com um aor-rlcn": "Cartas a um id^lo".IPANEMA — "As cinco gêmeasda fortuna": "A queima roupa".ATLANTIC O — 44E's a "minha

felicidade".AMERICANO —¦ ** Roma-nce noMisslsslpiPIRAJA' — '* ViVj-S-C uma stírcz".
VARIETE* — ?'Mulher subll-me": "Aventuras cm Nova Yorli".

VI,UMINKNS>; — "Um tcncnt.3
amoroso"; 44Palsào gaúcha"; 44Co-
mo cuidar do beb6".

l*AKfíl_:rj UR.XSIL — "Marido
sonambulo"; "MlDterio cutrç gra-cies"; --Tis-.pcrio submarino";"Garota, faceira"; "Jornal".

MOPULO — "Oe homens nâo
e,úo deuses"; "Noiva indecisa".

ItEAL — "Entro a cruz e a
espada"; 44 Sonhos desfeitos";"Império submarino"; "Mctroto-
ne e Bra-iil Jornal".EDISON — "Moscou-S'nan«?al";44Nunca b tAi-dft uemals".

ME VER. — "Três almas erran-
tes"; "Cançio fascinadora".

MASCOTTE — "Cavadoras de
ouro de 1337"; " A legiio do t«r-
ror"; 44Nacional".

SANT'ANA — (Hocha Miranda)— 44 Um fantasma camarada";"Jornal" e "Desenho".
OLÍMPIA — (Caxias) — "7-tf.l-

nha por nove dias"; "Patrulhan-
do a froatelra"; "Desenho" c44 Jon:alMODERNO (Bangú) — "Acusa-
da"; 44 ISsperanças perdidas":44Império submarino"; 44r>es«nho"
e "Jornal brasileiro".

NA LEOFOLDINA
PARAÍSO — <4 Romance emViena"; "A moça de Mar.dalay";"Fox Jornal"; 44Naclonal".
RAMOS — 44Meu ilLho é meu ri-vai"; 44 Os navais desembarca-ram"; " Fox Jomal"; 44Nacional".
ORIENTE — 44Jóias funestas";"Amor. morte e diabo"; *4Fox

Jçrnal": "Nacional".
PENHA •— "O ultimo romantl-co": 44 Alma mascarada"; 44FoX

Jornal"; 44Nacional".
SANTA CECILTA — (Brar, dePina) — "Cal, cal. balao": **Fo-

guelra de ouro"; "Nacional",
CINE TEATRO RR AZ DE PINA— "Lei é lei"; ,4Aventuraa deuma noite".

V.MPUBIAL — "As três pequenas
do barulho"; "Scntlnciaa do
mar".

ODPO>' — "Fogo de Outono".

EM PETROPOLIS
PETROTOLIS — "Com. um bor-

riso"; "Floresta ]>etriflcada"•
GLORIA — "Dedo acusador";^44O que elas néo suspeitam".

RADIO

CIRCOS
CIRCO DORRV — (Silo Cristo-rbo) — Espetáculos variemos.PAVILHÃO FLORIANO — (RuaConde de Bonfim) — Grandiosafunção.

EM NITERÓI
EDEN — "Os dois pecadores•*:"Companheiros de luta".

M tríISTERIO DA ftDWC-AÇAOA's 9.í*0 — "Hora Infantil" da
P B D 8 - Radio Escola Municl-rai, para o Io Turno. A'* 12 bo-
ras — Hora certa — Jornal do
Moio Dia — Suplemento musical.
.Vs 13 horas — "Hnra Infantil"
da P B D 5 • Radio Escola Muni-
cipal, para o 2° Turno. .Vs IT
horas — "Hora certa — "Jornal
dos Professores", A'o ,18.45 —"Hora do Brasil" do Daparta'-
mento de propaganda do Brasil.
A's 19.45 — Hora certa — Jornal
da Noite — Suplemento musicalQuarto de Hora da União Soll-
darista Brasileira. A's 30.30 —"Através dos livros" — Resenha
bibltograíica, pelo Proí. Roberto
Seidl. A's 21 horas — Programa
de musica sinfônica.

DíIPART AiMEN TO DE PRCWPA-
G.VNDA DO BRASIL — Suplomen-
to m-.uilcal organizado pnra »"Hora du Brasil" pelo Departa-mento de Frc^aganda — progra-ma dc feravaçecs — Parte musi-cal: — 1> — "Minucto", Mozarte«Sio de violino por Raul Laran-
jelra. 2^ —* 44Rondo galante". We»ber — sólo de plano por MadalenaTagliaferro. 3) — "Choros n. 7"

bzljo na facc. E é uma comediaescrita com a maior verve, es-
pírituosa c bem feita qus já foitraduzida para quasi todos Osidioma.s. Procopio vai apresen-tar Um beijo tia facc, Scxia-Feira próxima, no Teatro Regi-na. eucarregando-se do papíl doprotagonista, e fozeiido estrelarna Interpretação da encantadora
peça um novo e apreclavel ele-mento de sua companhia, Elpi-6io Gamara, um artista que ape..nas agora aerf|. aplaudido no H-ío,conquanto o seu fiíerito esteja.consagi*ado em.».gun^i todo o
pais. notaciainentê pelas exigen-tes platéias rio Norte.

A FESTA DE HOJE NOOLÍMPIA
Organizado pela bailarina Ro-sa Fernandes, realiza-se liojc,em duas sessões, no Teatro Oiim-

pia, onde está trabalhando comgrande sucesso Jararaca e sus
gente, o festival da querida bal'larlna Rosa, Fernandes com arepresentação da engraçadisslma
peça Matutadas, interpretada,
pelos artistas Jararaca, ApeloCorreia, Zé do Bombo. AugustoCalheiros, Roque da Cunha, Va-na Calazans, DiamanUna Go-uies. Sereia Brasileira, Godoizi-tiho. Lídia Ríis e Anita Santos,novo elemento do elenco, Nor,dois espetáculos haverá esplen-dicos atos variados com as me-lhores figuras de cantores de fa-dos, cancões e sambas.

TEATRO DE ESTU-
DANTES

O "MALUCO DA AVENIDA*.NO RECITA DE HOJE DOGRÊMIO CASTRO ALVESSubirá, hoje, a cèna do tea-tro do Ginásio Arte e Instru-
ção, em Cascadura, a interes-sante e apreciada comedia em3 atos — O Maluco da Avcnbi-a,com a interpretação dos estu-dantes e professores daqueleediiça tidario.O MALUCO DA AVENIDASóbe a cêna com apurado es-mero c debaixo do. orientaçãoda Vicente Januzí. Fe.rnandesMachado e Olegario Ribeiro.
? Encarregam-se dos principaispapeis os amadores: Andró Vi-lori. Mariá Weill, Antonia Al-meida, Ta lias Gueder. e outros.

UMA OSDâ DE WTUS1AJM0 £M TORHO
dos mmm espetáculos promovidos pelo

TEM AIYES DA SILVA, NO TEATRO
. rnmiu

O de Sobodo proximo com o opera "A Ceia dos
Cordiais" e "Os Paíhaços"

Vila Lobos — Orque.st.raBrasileira. Parte talada Vit.or1)dia do Brasil. 2) — Atualldados31 — Ministério da Vlaç&o. -1) —
Crônica pobre Agricultura — Ra-
fael Xarjer. 5) —Noticiário. Das13.30 ás 19.45 — Km esperanto
(Grav.) — 1) — Abertura do pro-grama. 2) — "Sereno cái", to:tdade Raul Torres — o autnf e e«uconjunto. 31 — Noticiário. 4» —"Pisei no rabo do tatú", embola-
da de Raul Torres — o autor e
seu conjunto. 5) •— Atravto do
Brasil.

E' já no Sabado proximo quese re-azar.l, no Teatro Bepubjl-ca, o primeiro dos espetáculos daserie qm o prestigioso tenor Al-vçs df« Silva, á frente de uni bri-lhante grupo de artistas brasi-letro^ e portugueses, nos vai oíe-recer naquela popular casa dediversões. São espetáculos líricosca mais alta beleza e que encer-ram novidades de sensação, Se-apresentada, pela primeiravez. no Brasil a opera A ceia dosc;i:-dczis. adaptada pelo seu pro-prio autor, Júlio Dantas, commusica inspirada e bonita domaestro Luís Fllgueiras. A mon-tagem será luxuosa e suntuaria.enriquecida das mais raras pra-tàrias e preparada pela Casa Me-din. A distribuição dos paneisserá um outro elemento de èxi-to: Alves da Silva- viverá a fi-gura do cardeal francês; o ar-tista brasileiro Inácio Guimarf.esb do cardeal ejpar.hol e o baixopertugnês Miguel Orrico sérá ocardeal português, papei no qualéle tem conquistado os maiorestriunfo*. íeguilda parto doespetáculo constará da popula-riíílma opera Os Palhaços, 113
quul estrelará o soprano TitaFerreira, personalidade artísticade excepcional valor e que temà sua frenlc todo um risonho fu-turo. Os demais papeis d'Os Pa-lhaçoL¦ .isr&o animados pelo te-nor Alves da Silva. Miguel Orri-0 3. o baixo brasileiro LucianoCa-valcar,ti e u. Vale. Uma orques-Ira de trinta professores obede-

cerá á regencia do con^asTadomasetro Martinez Gráo. Maisde. trinta coristas animarãoas cenas de grandes conjun-tos. O publico vem demonr.-trando o mais vivo interesse porestes espetáculos, procurando ad'
quirir, com anter^dcncla, locall'dades. Serão três os espetáculos:o dc Sabado, á noite e no Do-míngo vesperal c soirce.

©ESPERTE A BlliS
DO SEU FÍGADO '

Som Calomelanos — E Saltara dí
Cama Disposto Para Tudo

O fígado deve derramar» rliaria<monte, no cstomçco, um litro d« bill3-Sc a bilis não corre livremar.Lr. o»alimentos náo nSr> diferidos e apodm*-cem. Os ?az«s inchara o estomafro,Sobrcvem a prisão do ventre. Voo*Fente-ee ab&Mdo e como eovoncn»dow.Tudo é amargo 3 vida é um m.irtyrio.Sics, <51cos mlricraeá, laãaotc? oupurgantes, do nada valem- Umafcimple^ evscuiçfio não tocará, a ceu-ea. Nada ha como as famos&j, Pillula»CARTKRS para o Ficado, rara mu*,acçào certa. Fazem correr ll\Tçmenteewe litro de bilL, c vocâ Eíntc-Ko dü:*-posto para tudo. Náo causam damno ;tão Buaves « convudo são mrravi-lhoaao para fazer a bilia correr livre-mente. Peça ar. Piilula? CARTEJISpara a Ficado. Nâo nccc:te iuíU<:CcauPreço àSQOU.
(C 6IV19 *"

C^ONCESSlON.MfJ.A:
EMPRESA ARTJST1TA
TEATRAL tJMITAPA
TELETONíi 4S-3103 TlATltO MUNICIPAL

GHANPE TEMPORADA JLIRICA
OFICIAL DE 1937.

B5TRF/IA — lc Qujnwn»
#le Agosto.

CARLOS GOMES
EfCO SEM SAÍDA — n.í>- populoso bairro, assinal.irã pelovista em 2 atoe, de Luís pç|. grande interesse que desperta.xc:o e Oiiberto dc Andrade ' acontecimento Jamais registra-

Musica de diversos 
' f!o r:u- Bafta aocr,.tuar V®, to"marao parte no :ito variado aser apresentado após a cxlb-çáode 11111 filme com o qu.rició e

popular artista .loc E. Brow(o Boca Larga), cs atores ma-Nimos do genero sertanejo: —
Jararaca. Apelo Correia, conhs-r.itío Moleque Tamborim; Au-do

A revista que subiu, Sexta-fará ultima, au cartaz tio CarlosGemes, nó o obstante ter a assi-r-<--jra de doir veteranos no tea-t "o nacional, cão n o trabalho
0'Je o publico esperava, princi- Calheiros, Patatlva
Malmente em se tratando ,je! Norie; Zâ do Bombo, rei daZi do Bombo, rei da em-
um mrrãv-io ,n„„ j ,, i bolada; Valter Gcdoi CGodolzi-meiJi°r j nlio>. o menor art:sta co Bra-apreto. Per dem3is fraca, nada sil; Diamuntir.a Gomes, t.idiaaprcsenia de —-vidade iníeres-, Ke's e s-rcta Brasileira, sambls-

!p,rop.rl3mel;!ç- é'-?ntí»8Sà..J3 es^e.ii.a, iuda íeni, alem d3 ingresiar no cknro do Teatro

HOJE — TERÇA-FEIRA, A PARTIR DE 10 HORAS — HOJE
5° rã o atendidos os novos inscritos para o reduzido numero de localidades que ficaram vGgas na assinatura da Temporada Lírica

Ofici.al (14 Recitas Noturnas com 14 operas diferentes, com as maiores celebridades mundiais e o mais
interessante repertorio lírico) .I

Ângelo Ferrari — Túlio Serafin — Ângelo Questa

Maria Caniglia — Bidú Sayão — Margherita Grandi — Niny Giani — Lucienne Anduran
Giacomo Lauri Volpi — Bruno Landi Galliano Masini—Giuseppe Danise — Armando
Borgioli Victor Damiani — Giacomo Vachi — Salvatore Baccaloni — Corrado Zambelli

riIE<;o lOTAt. TAK* CADA LOCALIDADE — Krlzas e Camarofes. 6:OOPJOOO — Poltronas. I:0c0*000 — Balcões nobres.letra* A e B l:(>OOJ(>oo — idrm nolirrí. Ictrn» C e T>, 80(>S<X>0 —Mrm nobres, letras li. I-, G. H e I 650JGOO — Balcões, letras A. U c C — 650?000 — Idcro, outras letras 480£000 — rialerta-», letras A e B. .160f000 — Idoto outras letrs.i, SOOÍPOO — SELOINCLUÍDO. PAGAMENTO: 50 NO ATO DA INSCRIÇÃO E OS RFSTXNTCS 50 •" QCIN2E DIAS ANTES DA CUEC.ADA Dl COMPANHIA. «T 13363
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NOTAS DESPORTIVAS

CAMPEONATO CARIOCA

DE FOOTBALL

O Vasco da Gama e o S. Cristovão foram os
vencedores — O Carioca e o Andaraí

empataram
Pr o ¦ e b u i u ante-ontem, a

disputa do Campeonato da Ci-
dade promovido pela Metropo-
lltana. Todos os Jogos foram
bem disputados oferecendo o se-
Bulnte resultado:
S. Cristovão x Madurara

O local deste embate foi o
campo da rua Figueira de Melo
que apanhou numerosa assis-

tenda.A partida preliminar foi dispu
tada com empenho mas regis-
trou a vitoria do S. Cj-istovão
com relativa facilidade pelacontagem de 4x1.

O match principal apresentou
características diversas quantoaos dois meios tempos. Em todo
o transcorrer da primeira parteo jogo foi bem movimentado e
disputado com verdadeiro ardor
pelos dois contendores, imperan-
do os bons lances que provoca-ram entusiasmo na assistência.
Os sancristovenses agindo com
um pouco mais de coesão con-
guiram obter dois goals que lhes
deram a supremacia nesse pe-riodo pelo escore de 2x0 com quefinalizou.Após o descanço regulamentar
os teams voltaram ao gramadoe se empenharam com mais ar-
dor ainda pela conquista de
pontos.Com surpresa porem para a
assistência o team do S. Cris-
tovão decaiu e passou a Jogarmenos que o do Madureira quenão dava tréguas ao reduto fi-
nal do adversario. Nesse segun-
da fase da partida a vantagem
do Jogo foi toda do Madureira
que, entretanto, nada pôde fazer
além de um ponto por interme-
dio de Baia com uma bôa ca-
beçada. Apesar' dos esforços dos
rapazes suburbanos a defesa do
S. Cristovão suportou bem todas
as cargas e quando se ouviu o
apito final o placard acusava a
vitoria do S. Cristovão pelacontagem de 2x1.

Os autores dos pontos da ven-
cedor foram Caxambu' e Ville-
gas. Serviu de juiz o Sr. Alde-
rico Solon Ribeiro que se hou-
ve a contento.Os dois teams se achavam as-
sim constituídos:S. Cristovão — Valter —
Hernandez e Osvaldo — Picabéa
Dôdô e Afonso — Roberto, Vile-
gas, Caxambu', Qulntanllha c

C-rreiro.Madureira — Onça — Norival
e Cachimbo — Gringo, Paulista
e Alcides — Adilson, Almir Baia,
Julinho e Fopó.Substituições — Hugo no lu-
gar de Caxambué no S. Cristo-
vao. Ferro em lugar de Gringo,
China e Dentinho nos de Almir
e Popó no team do Madureira.
Vasco da Gama x Bangú

O estadium de S. Januarlo
foi o local deste encontro onde
afluiu regular assistência.O Bangu' este ano tem apre-
sentado um conjunto que temfeito boa figura nos matches quetem disputado, chegando mesmoa obter 3 vitorias consecutivas.Os jogos entre oanguenses e vas-
calnos sempre forem renhida-
mente disputados e o de ante-ontem não fugiu á regra geral.Desde o começo até o final
quer o team do Vasco, quer odo Bangu' se empenharam >ar-í
dorosamente em busca da vito-ria. Os ataques se revesavam delado mas as duas defesas os re-chassavam afastando sempre o
perigo. O Io meio-tempo termi-

nou sem que qualquer dos doiscontendorcs conseguisse abrir oescore que flco-i assim úe 0x0.Na segunda fase. após o des-canço de praxe, os dois quadrosvoltaram ao gramado dispostosa con°ulstar o triunfo e a parti-da recomeçou com o mesmo ar-
dor. Novos c reciprocos ataquese o empreso firme das duas de-fesas iam equilibrando a parti-¦da. Para a assistência pareciaque a peleja ia terminar sem
vencedor nem vencido quandoos vas"ainos conquistaram, final-
mente, por intermedio de Raulo único goal da tarde, o quelhes assegurou o triunfo pelacontagem mínima, 1x0, ix>is na-
dc, mais foi feito de pratico até
que se ouviu o apito final.

O juiz escalado para a parti-da não se apresentou, por mo-
tivo ainda ignorado o que mo-
tivou sensível atrazo no Inicio
da partida que teve a arbitra-
la um Juiz amador que se con-
duziu com imparcialidade.

O match preliminar embora
bem disputado foi vencido peloteam vascaino com certa facill-
dade, pois teve a seu favor a
contagem de 4x'.

Os teams principais estavam
assim constituídos:Vasco da Gama — Joel —
Poroto e Italia — Oscarino, Zar-
zur p Marcellno — Lindo, Ma-
mede, Raul, Feitiço e Orlando.Bangu' — Euro — Mario e
Valdemar — Paiva, Rodrigo e
Leitão — Nlco, Antonio, Ralo
Negro, Estanislau e Anatollo.

Substituições: Calocero a Zar-
zur, Luna a Orlando e Kuco aMamede no Vasco — Perigo aDlninho e Raiva a Anatollo noBangu'.

Andaraí x Carioca
Este embate foi realizado nocampo da rua Barão de S. Fran-

cisco Filho. Era éle esperadocom bastante interesse pelosseus partldarios devido ao evi-dente equilíbrio de forças entreos dois quadros. Realmente os
que assim penravam viram con-firmadas inteiramente as suassuposições. A partida entre oCarioca e o Andarai foi renhi-damente disputada desde o co-meço até o final sem que qual-quer deles levasse a melhor .so-bre o outro.Durante todo o primeiro half-time os rapazes do Carioca e doAndarai norfiaram na conquistade um ponto nue lhes desse su-
perlosldade mas nada consegui-ram. Ambos os ataques morriamdiante as duas defesas ambasfirmes e jogando bem. O meiotempo terminou assim com oescore de 0x0,Após o descanço rogulamen-tar os dois teams voltaram a seempenhar em boa luta, mas talcomo havia acontecido na prl-meira parte da partida não lhesfoi possível obter qualquer van-tagem. Afinal se ouviu o apitoterminal e o escore permaneceuimutável 0x0 num empate com-pensador dos esforços empregados.Os dois quadros disputantesforam os seguintes:Andarai — Francisco — Pitae Dondon — Titfe, Flodô e Pin-tado — Oscar, Russo, Romualdo,Camilo e Ovidio.

Carioca — Hélio — Moisés eRodrigues — Betuel, Ramos eRelnaldo, Vadlnlio, Astor, Bian-co, Tltito e Mineiro.Na partida preliminar foi re-gistrada a vitoria do Andarai
pelo escore de 3x1.

EXCURSIONISMO
AS FESTAS JOANINAS NOCENTRO EXCURSIONISTABRASILEIRO

O Centro Excursionista Bra-eileiro reviverá a data das Fes-tas Joanlnas Tealizando umaexcursão, nos dias 19 e 20 docorrente á Fazenda Manga lar-'
Es de cima, situada em Patido Alferes. linda cidado do Es-tado do Rio dc Janeiro.Esta festa, que è tradicionalno meio excursionista, porquan-to reallza-se anualmente, estádespertando grande animação,haja visto os interessados já ins-cri tos.Constará de um baile caipi-ra, com desafios ao violão, de-vendo os senhores sccios com-
parecerem devidamente trajades
(roupa de caipira ou fantasia),havendo prêmios aos caipirascjue se apresentarem melhor ca-racterizados.Uma jazz radiante e inebrlan-te tocará no baile durante todaa noiic, alegrando os inúmeros
pares, com rancheiras c maxi-xes, haverá Jogos de salão, ba-lóes, foges, ctc.i dando um ca-
pecial cunho a. esta rememora-rei festa.A partida será no Sabado
proximo és 16 horas, na Esta-
ção de Alfredo Mala. e só po-derfio tomar parte os inscritas,
devendo os Interessada1! se diri-
Birem á séde social do Centro
Excursionista Brasileiro, á rua
Republica do Perú n. 33. 2o an-
dar. tel. 22-849G. até o dia 16.
impreterivelmente.A excursão á Foz do Iguassü,
eojo prazo de inscrição termi-
nará no dia 20 deste mês, será
realizada no dia 6 de Julho pro-xlmo. e durará 20 dias.

Ainda existem vagas, que de-
verão ser procuradas o mais de
pressa possível, a lista de ins-
crição será enviada a S. Paulo
para garantia de passagens no
vapor que servirá de condução,
nSo sendo possivel atender aos
retardatarios. Para maiores eselarecimentas os interessados de-verão procurar a séde social rfSCentro Excursionista Brasileiro.

AMERICA E. C.
A FESTA DE SABADO PRO-XIMO '

Em continuação ao programad* festas para o corrente mês,• Departamento Social do Ame-rica F. C. organizou para o
próximo Sabado, mais uma de«uas costumeiras reuniões dan-«antes, tão do agrado das se-nhorca socios. Prometendo ex-ceder de muito o brilho das an-teriores, e.-sa reunião contarácom a presença dos elementosde maior destaque no seio doCampeão do Centenário. S?ráexigido o traje completo de pas-»e;o. Tocará uma excelente jazz.úms 21 á 1 hora.

O** üft — festa Joaninp.

TENNIS
CAMPEONATOS ABERTOS DEINFANTIS E JUVENIS

O problema da educação fi-sica e moral da criança, cuida-do paralelamente com a educa-ção intelectual da nossa juven-tude, mereceu especial atençãodos dirigentes da Federação deTennis do Rio de Janeiro, umavez que desde o ano de 1934 aentidade oficial do tennis da ci-dade, vem promovendo interes-santes torneios infantis e juve-nls, para meninos e meninas,alcançando sempre cs melhoresresultados.E a realização dos torneias In-fantis e Juvenis, torna-se de fa-to motivo de real interesse, ele-vando no conceito doa nossossportiíien, as dirigentes da Fe-tleração de Tennis do Rio de Ja-neiro, cujos trabalhos em prólda nossa Juventude, cs tornamdignas dos maiores elogios.A Federação de Tennis do Riode Janeiro dará inicio, no dia17 do corrente, acs campeona-tos infantis e juvenis e as ins-criçoes serão encerradas no dia15 do corrente.Os Campeonatos em apreçosão as seguintes: Simples Infantil masculino e feminino, sim
pies juvenis, masculino e femtnino. duplas Juvenis c duplasinfantis, masculino e feminio.Para esses campeonatcs os
prêmios em disputa silo cs taçasSoto Maior e Oscar Machado,havendo outros c valiosos pre-mios, tais sejam medalhas de
prata e bronze, artisticamente
gravadas.A diretoria da Federação deTennis do Rio de Janeiro de-signará uma ccmlssão para ofim especial de dirigir o ter-
neio infantil c Juvenil cuja rea-
lização está próxima.Acham-se inscritos, os se-
guintes amadores:

Simples — Juvenil: — Ade-
mar de M. Rocha. Joaquim C.
da Silva. Oscar Luís Rhein-
gantz e Cláudio Brandão.

Infantil — Simples: — AI-
berto Cô.-tes. Alberto Bandeira.
Carlos Ferreira, Luís Fernando,
José Mareio Freire Sousa e
Afcnso Cabral.
EM BELO HORIZONTE
O PALESTRA DE S. PAULO
VENCEU O SEU CONGENEREDE MINAS »

BELO HORIZONTE, U ÍH.)— Na partida de foot-ball hoje
realizada entre o Palestra Italia,
de S. Paulo e o Palestra Italia
defta Capital, venc-.u o primeiropeH contagem dc 3x2.Os goals do clube bandeirante
feram feitas por Silvio. Frederl-co e Imnarato. e os do mineiroforem conquistados ambos porZarna.O primeiro teirsDo terminoucom a contasrem de 2 x 0 favo- por 2x0 (6x2
ravel aos mineiros.

FEDERAÇAO DE
TENNIS DO RIO DE JA-

NEIRO
CAMPEONATO INDIVIDUALTAÇA "BA".OLAT & MAILLOT"
Resultado dos jogos reai.izadosSEXTA FEIRA E SABADO
Nas quadras do Country Clu-bo — Gunther Somme venceuLuis Aguiar por 3x0 (6x1 6x20x2).Celestino Basiliu venceu Ro-berto Downes por 3x1 (3x6 6x46x3 6x4).Nas quadras do Tijuca TennisClube — Ernani Scluobaclc ven-ceu Valter Casqueiro por 3x2(6x1 6x8 0x6 6x4 0x3).Antonio L. Co;.:a venceu Er-nanl de Sousa por 2x1 (6x3 Gxl2x6 1x0 9x7).
Quadros do Paysandu' AtletlcClube — Edward Bulloclc venceuManuel Zenha por.3 x 0 (6x1 Cxi6x2).Resul.ados dos jogos realiza-dos cm 13 de Jp-ho de 1937, dosCampeonatos . I .relubes.Ia divisão — Jountry Clube xVasco da Gama — quadras doCountry Clube — vencedor: —

Country Clube por 4x1.-Simples — Gunther Somme(v ountry) perdeu para AlfredoOlesen (Vasco) por 9x76x1.Duplas — Jose de Verda-VitorLage (country) venceram Euge-nio Fernandes Víeira-Artur Pi-res (Vasco) por 5x7 6x4 6x4 —
e venceram Luciano Rovere-Cris-tovão Soliani (Vasco) por 6x46x4. Jaime Araujo-Oscar Porte-la (Country) venceram EugênioF> Vieira-Artur Pires (Vasco)
por 6x4 6x3 e venceram LucianoRovero-Cristovão Soliani (Vas-co) por 3x6 6x3 6x2.C. P Botafogo e Tijuca T. C.quadras do C. R. Botafogovencedor, Tijuca T. C. por3x2.Simples — Osvaldo de FreitasPaiva (C. R. Botafogo) venceuÁlvaro Cunha (Tijuca) por 2x0(6x1 GxO). Duplas — GeorgeShalders-José de Azevedo Espi-nola (Botafogo) venceram Au-
gusto Couto-Mario Pires (Tiju-ca) por 2x1 (7x5 5x7 6x2). Ruida Cunha Ribeiro-Ercillo Soa-res (Tijuca) venceram GeorgoShalders-José de Azevedo Espi-nola (Botafogo) por 2x0 (6x37x5, Augusto Couto-Mario Pires(Tijuca) venceram Renato Mi-gnanl-Osvaldo do Rego Macedo(Botafogo) por 2x0 (6x2 6x3).Rui Ribeiro-Ercillo Soares (Tiju-ca) venceram Renato Mignanl-Osvaldo do Rego Macedo (Bola-fogo) pç>r 2x0 (6x2 6x4).Paysandu' x Brasil — quadrasdo Paysandu' — vencedor: Pay-sandu' por 4x1 — Simples —
Celestino Basilio (Brasil) venceuF. Hallowell (Paysandu') por3x1 (6x'. 3x6 Sxl). Duplas —Do-
nls Hallawell-M. P. Clareie (Pay-sandu') venceram Carlos Vele-da-Laercio Martins (Brasil) por2x1 (8x6 3x6 6x1) — e venceramainda Carlos da Silva Casta-Paulo Serrado (Brasil) por 2x0(6x3 6x1) — Edward Bullock-H.Rogers (Paysandu') venceramCarlas Veleda-Laerclo Martins(Brasil) por 2x8 (3::4 8x6) — evenceram ainda Carlos da SilvaCosta-Paulo Serrado (Brasil) .Divisão Intermediária por 2x0(6x3 6x3).

S. Cristóvão x Botafogo F. C.quadras do Botafogo F. C.Vencedor — (Botafogo) por3x2. Simples — Otávio Trom-
powsky (Botafogo F. C.) ven-ceu Valter Casqueiro (S. Cristo,
vão) por 2x0 (6x0 9x7) . DuplasEnrique Pacido Barbosa-HarryPrechet (Botafogo F. C.) ven-ceram Odilon Almeida-ErnanlSchloback (S. Cristovão) por 2x1
(6x4 3x6 6x4) e perderam paraErnani da Mota Rezende-João
Martins Castelo Branco (SãoCristovão) por 2x0 (6x4 6x4)
Cláudio da Silvelra-Castelo No-
vo (Botafogo) venceram Ernani
c' Mota Razende-João MartinsCastelo Branco (S. Cristovão)
por 2x0 (6x2 6x4). Odilon Al-
meida-Ernani Schloback (São
Cristovão) venceram Cláudio Sil-
v:ira-Castelo Novo (Botatogo)
por 2x0 11x9 6x4).' Vasco da Gama x Country
Clube — quadras do Vasco da
Gama — vencedor: Vasco por4x1. Simples — Jadir Gomes deSousa (Vasco) venceu Oscar
Reingantz (Country) por 3x1
(6x3 3x6 6x2). Duplas — Jean
Manler-Nelson Chama (Vasco)venceram Jack Sampalo-JoãoAugusto Penido (Country) por2x0 (6x3 6x2, e perderam paraJoão Buarquc de Macedo-GeorgeCourt (Country) por 3x1 (1x6
6x4 6x4). José de Freitas Lindo-
Antonio Garcia (Vasco) vence-
ram Jack Sampaio-João Augusto
Penido (Country) por 2x0 (6x3
6x3), e venceram-João Buarque
de Macedo-George Court (Coun-
try) por 2x0 (6x4 6x0).

Tijuca Tennis Clube x C. R.
Botafog j — quadras do Tijuca
T. C. — vencedor: Tijuca por5x3. Simples — Estello Santos
(Tijuca) venceu Caio Almeida
(R. Botafogo) por 2x0 (6x0 6x1).
Duplas — Manuel Zenha-Ernanl
de Sousa (Tijuca) venceram Os-
valdo Mignanl-Roberto Coelho
(R. Botafogo) por 2x0 (6x2 6x1),
e venceram J. Poppius-Lair Co-
ckrane (R. Botafogo) por 2x0
(6x3 13x11) — Antonio de Sousa
Moreira-Luls Aguiar (Tijuca)
venceram Osvaldo Mlgnani-Ro-
berto Coelho (R. Botafogo) por2x0 (6x4 6x3) e venceram ainda
J. Popplus-Lalr Ccckrane (R.
Botafogo) por 2x0 (8x6 6x1).

2" Divisão — Country Clube x
i Rio de Janeiro — quadras do
Country Clube — vencedor —•
Rio de Janeiro por 5x0. Simples— A. Dillon (Rio de Janeiro)
venceu R. J. Allon (Country)
por 2x0 (6x3 6x0). Duplas Ro-
bert Dickey-Gilbert Hearn (Rio
de Janeiro) venceram Valdemar
Schiller-Roberto Faria (Country)
por 2x0 (6x3 7x5) e venceram
ainda Angus Hiltz-Herculano To-
maz Lopes (Country) por 2x0
(5x1. 6x1) — Osvaldo de Azevedo
Espinola-Mc Donald (Rio de Ja-
nelro) venceram Valdemar Schil-
ler-Rob:rto Faria (Country por2x0 (6x3 6x4) e venceram ainda
Angus Hiltz-Herculano Tomas
Lopes (Country) por 2x0 (6x4
6x1).

Germania x Paysandu' — qua-dras do Germania — vencedor:
Paysandu' por 4x1. Simples — J.
Monk (Paysandu') venceu Au-
gusto Link (Germania) por 2x0
(6x2 6x3). Duplas — F. Zum-
busch-G. Hossel (Paysandu')
venceram Valter Spcth-F. Op-
permann (Germania) por 2xü
(6x2 6x3) — e venceram Hugo
Zokllkofí-Hans Stofen (Germa-
ma) por 2x0 (6x3 6x0) — Lionel
Cole-R. Howey (Paysandu") ven-
ceram W. Stctli-Oppermann(Germania) por 2x0 (6x2 6x4)
e perderam para Huio Zollikoff-
Kans Stofen (Germania) por 2x0
(6x2 6n3>.Brasil x S. Cristóvão — qua-dras do Brasil — vencedor: Bra-
sil por 4x1. Simples — Roland
de Sousa (Brasil) venceu J. M.
Castelo Branco (S. Cristovão)
por 2x0 (6x2 6x4). Duplas Fio-l rtano Brilhante — Artur Boisson

OS DESPORTOS EM S. PAULO

O ESTUDANTES VENCEU O
SANTOS

S. PAULO, 13 (H.) — O nova
Caiba Estudantes Paulistas ven-ceu o Santos por 3 a 2.O Corlníhians venceu o Lusl-
lano pala contagem de 5 a 0.

O Portuguesa empatou com o
S. Caetano pela contagjm de
2 a 2.
O S. PAULO RA1LWAY VEN-

CEU A PORTUGUESA
SANTOS, 13 (H.) — O São

Paulo Railwây wnceu a Porta-
guesa, desta cidade, pela conta-
gem de 2. a 1.
A PROVA ATLÉTICA "VOLTA

DE S. PAULO"
S. PAULO, 13 (H.) — Com

grande exite, a Liga Paulista de
Atletismo fez realizar hoje, pelamanhã, a prova pedestre deno-
minada "Volta de S. Paulo". O
certame foi bem superior ao do
ultimo ano, quando, pela pn-meira vez, fOi disputado, sou o
patrocínio da entidade dirigente
do desporto básico cxtra-oLcial.
A organização, principalmente,foi bem melhor e o controle s--ral dos concorrentes também
nada deixou a desejar, o mesmo
podendo-se dizer com relação a
observancia do herario, partidae chegada.

Dos competidores inscritos,
(cerca de 60), poucos deixaram
de responder á chamada, e des-
sa fôrma, reunindo a disputa de
um numero apreciavel de con-
correntes, deveria apresentar
lances e disputas acirradas en-
tre os atletas de idênticas pos-sibilidttdes. E de fáto isso sc ve-
rificou.

A viteria coube, mais uma vez,
ao corredor guarulhense Antonio
Alves.

A colocação individual até o
décimo colocado foi a seguinte:

Io, Antonio Alves (Guarulhen-se). Tempo: 1 hora. 30 minutos
e 31 segundos.

2o. Rafael Peluso (Batalhãode Guardas da Força Publica).
3°, Geraldo da Silva (Volunta-

rios da Patria).
4°. Genesio da Silva (CortumeFranco Brasileiro).
5o, Luís Ramos (Batalhão de

Guardas da Força Publica).
6", Antonio Pinheiro (ClubeAtlético Ipiranga).
7°, Osvaldo Cimim (C. A. Ipi-

ranga).8°, Antonio Delhoào (Guará-
Ihense).9". Francisco Augusto (C. A.
Ipiranga) .10°, Ademar Santana (Ipi-
ranga).

Na colocação coletiva sagrou-
se vencedora a turma, do Bata-
lhão de Guardas da Fcrça Pu-
blica, por uni ponto apenas de
diferença sobre a s-gunda colo-
cada, a do Clube Àtlctico Ipi-
ranga.

A REGATA EM SANTOAMARO
S. PAULO, 13 (H.) — Na

quinta regata oficial realizadahoje, pela manhã, em SantoAmaro, em disputa do titulo decampeão do Estado, sagrou-secampeSo de 1937 o Clube Espe-ria, vencedor dos seis pareôs,entre as oito realizados.
O TORNEIO DE TENNIS DOPAULISTANO

S. PAULO, 13 (H.) — As par-tidas finais do campeonato aber-to de tennis do Clubo AlettcoPaulistano, realizadas hoje, nas
quadras do Jardim America, fo-ram coroadas do melhor êxito.A assistência constituiu umrccord nas quadras paulistanas.Os resultados técnicos foramdos mais proveitosos. As quatropartidas decisivas, a de simplese a dupla para damas c a sim-
pies e a dupla para cavalheiras,
provocaram constantes aplausos
do publico.Gracira Casta venceu ElfriedKannemberg por 2|1, isto é, im-
pôs-se nos dois últimos sets.Emocionante foi a partida en-tre Jiro Fujikura e Del Castillo,a melhor, sem duvida, da tem-
porada.Del Castillo firmou ainda maiso justo conceito em que é tido,revelando ainda novos recursosem que a técnica c o jogo va-riado de Jiro exigiram pusesseéle em pratica.Confirmam a' critica a. seu res-
peito: é calculista, preferindo as
Jogadas matemáticas acs lancesImpetuosas e violentos. Colocou-se de preferencia no meio da
quadra, mas estava sempre vigi-lante nas bolas de fundo, de pre-ferencia atiradas polo japonês.Jiro brilhou. Dirigiu os ata-
ques, mas a experiencia e o cal-culo, e cs infindáveis recursos
do argentino lhe permitiram ti-rar vantagem daquele jogo es-tudado de Jiro, que para outroadversario, fatalmente teria sidoinfalível.

A vitoria do distinto tennista
portenho avulta ainda mais por-que representa ótima credencial,'.evando-se em ccnta os conheci-montos c a habiUcJade do ven-ciclo e a ldado de ambos.

No final de duplas novamente
os argentinos se impuseram commais facilidade a Jiro e. Proco-
pio, ganhando por 6]4, 6|3 e 7[5.

Gracira e Da!.se. em partidaequilibrada, foram 'derrotadas
p:r Olga Maszierl e Mimie Mon-
tliath. Os resultados foram os
seguintes: Simples para damas— Gracira Costa venceu Elfried
Kannemberg por 610. 517 e 8!G:
Del Castilo vcnceu J'ro por 1|6,
6|2, 116, G'3 e 6!3. isto é, 3 a 2;
Del Ca.stilo-Kus.-eil venceu Jiro-
Procopio por 6|4. GI3 e 7|5, ou se-
jam, 3 a 0; Olga Mazzieri e Mi-
mie Montlath venceram Graci-
r^a-Dai.se por 6|4, 4j6 e 6j3.

(Brasil) venceram Osvaldo deA*,evedo-Abilio Moreira da Silva
\S. Cristovão) por 3x1 (1x6 6x2
7::D) . A^elio Martins-Altalr Quel.roz (S. Cristovão) venceram Pio-rlano Brllhante-Artur Boisson
(Brasil) por 3x1 (7x5 3x6 6x3)e perderam para José Augusto deAraújo Junior-Georgino Sando
Peres (Brasil) por 2x0 (6x0 6x0)José A. ue Araújo Júnior.Georgmo Peres (Brasil) vence-
ram Osvaldo de Azevedo-Abillo
Moreira da Silva (S. Cristovãoj
por 2x0 (7x5 6x1).Tijuca x Vasco da Gama —
quadras ao Tijuca Tennis Clubevencedor — Tijuca por 4x1:
Simples — José Gomes de Lemos
(Tijuca) venceu Paulo de Sousa
Basilio (Vasco) por 2x0 (6x3 6x4).
Duplas — Djalma De VincenzI-
Dermeval Rocha (Tijuca) ven-
ceram Hugo Vüas Boas-Alirio de
Melo (Vasco) por 3x1 (6x3 Gx3)
e perderam para Manuel Duarte
Rosas-Gartão Lobo Pereira (Vas-
co) por 2x0 (6x3 6x3) . Gilberto
Garcia-Renato de Almeida Rego
(Tijuca) venceram Hugo Vilas
Boas-Alírio de Melo (Vasco) por2x0 (6x4 6x3) e venceram ainda
Manuel Duarte Rosas-Gastão Pe-
relra (Vasco) por 2x1 (0x6 6x3
6x3).Rio de Janeiro, 14 de Junho de
1937.

CAMPEONATO CARIOCA
TENNIS

A Federação dc Tênis do Rio deJaneiro fez prosseguir, ante-on-tem a disputa do CampeonatoOficial da cidade. O resultado ge-ral foi o seguinte:
PRIMEIRA DIVISÃO

Country Clube x Vasco da Ga-ma — Vencedor Country, 4x1.C. R. Botafogo x Tijuca T. C.Vencedor Tijuca, 3x2.Paisandú x S. C. Brasil — Ven-cedor Paisandú, 4x1.
DIVISÃO INTKMEDIARIA

Vasco da Gama x Country ClubeVencedor Vasco, 4x1.Tijuca T. C. x C. R. Botafo-
go — Vencedor Tijuca, 5x0.S. Cristovão A. C. x BotafogoP. C. — Vencedor Botafogo, 3x2.
SEGUNDA DIVISÃO (SERIE A)

Germania x Paisandú — Vence-dor Paisandú, 4x1.Country Clube x Rio de Janel-ro A. A. — Vencedor Rio de Ja-nclro, 5x0.
(SERIE B)

Tijuca T. C. x Vasco da GamaVencedor Tijuca, 4x1.

NOTICIAS DO

ESTRANGEIRO

BUENOS AIRES, 33 (H) . — O
pugilista Su^rez bateu, por pon-tos. Mico. cm combato bastante
equilibrado.O vencedor demonstrou extra-
ordlnarln combatlvldade, o quelhe permitiu manter-se constan-
temente na ofensiva, a despeito
da resistência de seu adversario,
dominado por excelente técnica.
Embora derrotado. Mico irtiprcs-
slonou* satisfatoriamente os espe-
ctadores.Fernandtto derrotou longamen-
te, por pontos , Blanchinl. O Jo-
go, de modo geral, não teve maior
interesse. Ao passo que o chileno
procurava sempre atacar, Bian-
chini preferiu cobrir-se e fugir
aos golpes do adversario.

LIAO. 13 (H) . — O match de
foot-ball disputado entre o Clube
de Souchaux e o quadro do Ju-
ventus, da Italia, terminou com o
empate de 2x2. .

E1FFEL. 13 (H) . — O grandõ
prêmio automobilístico, disputado
na pista d? Nurburg Ring, na dis-
t3ncia de 228 quilometros, foi ga-nho pelo volante Rosemeyer (Au-to-Union), seguido de Caracciola
(Mercedes), com a diferença de 45
segundos.Colocaram-so: em 3o, Braus-
chistch (Mercedes); em 4o, Hasse
(Auío-Unlon); em 5o, Nuvolari
(Alfa Romeo), c em 6», Lang
(Mercedes).PRAGA, 13 (H) . — Nas provasde tennis, em disputa da taça Ca-
vis. hoje Jogadas nesta capital.
Cejnac. da Tcheco-Slovaqula ba-
teu Buncec. da Iugo-Slavla. por715, 715. 3|G, 7|S. A Iugo-Slavla
foi eliminada.BERLIM, 13 (H) . — Nos Jo-
gos das eliminatórias da taça Da-
vis, Henkel. alemão, derrotou
Nayaert, belga, por 6J3, 6|3, 6|2. A
Bélgica foi eliminada.A final da zona européia será
Jogada entre a Alemanha • aTcheco-Slovaqula.PRAGA. 13 (H). — Nas provasduplas eliminatórias da taça Da-vis, Menzcl e Hecht (tcheques)bateram Paliada e Puncec (Iugo-Slavla). por 2J6, 6|1, 0|O. 719, 6jl.

A Tcheco-Slovaquia. com o re-
sultado Xic hoje. elimina a Iugo-
Slavla.ANCONA. 13 (II) . — A partidade foot-ball entre equipa unlver-

CAMPEONATO DA LIGA
CARIOCA DE BAS-

KETBALL
BRASIL X ANDARAÍ E BO-TAFOGO X OLARIA A RO-DADA INICIAL DO CAMPEO-NATO OFICIAL DA P. M. D.NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

A F. M. D., por seu Depar-tamento Autonomo dc Baskèt-bali, fará iniciar o seu campeo-nato oficial, na próxima Saxta-feira, com uma rodada bastanteinteressante, pelos quadros quoentrarão em confronto. O i>eucampeonato, que este ano con-tará com a rcantréc do vetera-no grêmio do Dr. Celio do Bar-res, S. C. Brasil, e a apresen-tação do Andarai, composto detodos os elementos do quadroBôas Fessaa, campeão do Tor-neio Aberto do Jornal (losSports, deverá ter um desenvol-ver bem promissor, dada a or-ganização dos quadros de seusfiliados, que procurarão se ar-regimentar de ótimos elementosno soecer da cidade.
S. C. BRASIL X ANDARAI A.C. — RINCK DO S. C. BRA-SIL — AVENIDA PASTEUR

O match que deverá assumir
propcrçõss de técnica bastantedesenvolvida pelos valores queambos os quadres contam. En-
quan.o que no Andarai, dar-se-á a apresentação de André eSantana, os dois valorosos es-teios da turma campeã de unitorneio aberte, no S. C. Bra-sil, dar-ss-á a ap. esentação deOtávio, o cx-scralchman brasi-
leiro; Beijinho e Hansclman,cuja constituição geral multoirá fazer no soccer do Campeo-
nato. Servirão de autoridades
para este importante embate, osseguintes: Juiz, Sindulfo de A.Pequeno; fiscal, Beaty Sala;
crcnomeirista, Artur Brigido de
Carvalho; apontador, Djalma
Borges.
BOTAFOGO F. C. X OLARIA

A. CLUBE
A luta de dois gigantes acer-

rimos rivais neste desporto. O
Botafogo deverá se apresentar
com a sua turma integrada de
Pitanga, Mendonça Bastos e
mais dois valiesos elementos,
cuja apresentação está sendo
aguardada com vivo interesse.
O Olaria apresentar-se-á este
ano com o seu quadro comple-
tamente remodelado, com o
concurso de ótimos elementos.
O local desta Impcrtante pugnadeverá, ser no riiiclc do Olaria,
de acordo com o Botafogo, visto
o seu rinck ser provisoriamenteo do S. C. Brasil que entrando
também nesse dia em confron-
to. não poderá ceder. Servirão
de autoridades: Juiz, Wilton
Noronha; fiscal, Severino Ara-
nha; cronom-etrista, Arlindo Bo-
telho; apontador. Carlos Gomes
Potengi.

Tosiko SeKusl Masculino
Elixlr Tonico Meinlcke. Preço

15SOOO — Cápsulas Tônicas Meiiii-
cke. Preço 225000 — Composição:
aeantòa viril turnera afrodisiaca.
fosforo e extrato orgânico testi-
cular — A venda: Drogaria Ber-
rinl, Rua 7 de Setembro, 67. Pe-
çam, por carta, literatura ao La-
boratorlo Melnlckc; á rua Marques
df Sar*" 314. ("*

sitarlas italiana e húngara, ter-minou com o empate de lxl.No primeiro tempo, os italianosdominaram, marcando um ponto,aos seis minutos de Jogo.No segundo tempo, 03 hunga-ro3 impuzeram o seu Jogo du-rante vinte minutos e marcaramo seu unlco ponto.Os italianos tomaram depois aofensiva, mas nfio conseguiramalterar a contagem.SANTIAGO DO CHILE. 14 (H)— A partida entre os quadros doColocolo e do Santiago Morningterminou com a vitoria do prl-melro, pela contagem dc cinco
pontos contra dois.O quadro da. Union Espanolavenceu o Badmlnton. por três adois.LA PAZ. 14 (H). — O encontroentre os quadros da Juventud An-toniana, de Salta, e do Allanzate rmlnou com o empate de dois
pontos contra dois.BUENOS AIRES, 14 (H) Fo-ram os seguintes os resultados dos
Jogos entre os principais quadrosde foot-ball :Independlente-Tlgre, 4|1; RI ver
Platc-Atlanta, 4J0; Talleres-Qull-mes, 2J1: Glmnasia y Esgrlma-IIu-rccan, 3|2; Racing-Perro CarrilOeste. 2|1: Estudlantes de La Pia-ta-Velez Sarsfleld. 2«0; Lanus-SanLorenzo. ljl; Chacarlta Junlors-Argentinos Junlors, 3(1; Platcnse-
Boca Junlors, 111.LISBOA. 14 (H). — As parti-das do Campeonato de Foot-Ball,ontem disputadas, tiveram os se-
gulntes resultados: semi-final:Benflca 3, Sportlng 2. Quarta-Feira: F. C. do Porto, 5; Boavls-ta, 1.O Belenenses e o F. C. do Por-to Jogam a scmi-flnal no Domingo
proxlmo.BERLIM. 14 (H). — Na disputada Taça Davls, Lacrolx, da Bel-
glea, bateu Dlgmer, substituto devon Cramm. da Alemanha, por014. 3,6. 6|2. 8|6.A A lemanha venceu por 4 a 1.BUENOS AIRES, 14 (H> . — Fl-
cou resolvido que a Argentina
concorrerá ao Cimpeonato Mun-dlal de Xadrez, de Estocolmo, coma seguinte delegação : Carlos Gul-mard. Roberto Grau. Jacobo Boi-
chaba, Isaias Tlec o Luís Piaz-
zlnl.

BASKET-BALL
CARIOCA X BOTAFOGO, NO"FvINK" DA GAVEA

O setor da P. M. D. está
grandemente animado com a
aproximação do seu campeona-
to principal de basket-ball. Este
ano, mais do que nos anterio-
res. o certame da entidade ecle-
tica promete empolgar, poisbôas equipes e lera trenadas In-
ter virão no campeonato.

Vasco, Carioca, Botafogo, São
Cristovão, Brasil, etc. se apre-
sentarão aos olhos do publicocom enorme disp.cisição quastoá obtenção do posto n. 1 da
tabela.O apuro técnico das equipes
vem, também merecendo cari-
nho especial dos diretores dos
clubes, dai a realização, hoje, 110
rink da Gavca, de um match-
treno de grandes proporções eu-
tre o ciube local e o bando que
è chefiado pelo veterano e eii-
ciente bzskctballcr Pitanga.

Carioca e Botafogo nutrem
grandes esperanças 110 campeo-
nato que se aproxima, pro-
curando resolver os problemas
de suas equipes, com a aqu:si-
ção de jogadores a altura. P-la,
por ex?mplot jegador de en-
cícncia assás comprovada, V2iu
preencher tuna lacuna do five
principal do grêmio de José Cou-
.inho Mala. „

For nosso lnterr.iedio, Carioca
e Botafogo pedem o compare-
cironto dos seus jogadores de
2° team ár, 20 horas e 30 minu-
tos. e de l°s teams, ás 21 horas
e 30 minutos, no nnk do clube
da Gavea.

A grande competição do'¦auBaJBaMRaMaanHMMHMMMnmmaaaMBnanHBnancranHnnBaHann»-

Campoqrandense Pedal Clube

O S. C. Brasil fo io maior vencedor com Aivaro
de Sousa, na Prova de Honra dc 50 qui-
lemetras e Fernando Freitas na de 25
quiíomeiros — OC. R. Vasco da Gama
foi o herói da Prova Feminina — Domin-
go o Trampolim do Diabo cm bictclela

O Campograndcnse Pedal Clu-be obteve um verdadeiro suces-so com a competição que pro-moveu, ante-ontein, em CampoGrande, com o concurso dosclubes filiados á Federação Me-tropolitana de Ciclismo, a diri-
gente oficial do unpolgante des-
porto do pedal em nossa belaMeiropole. Enorme foi a aflu-encia de povo que sc apinhouem toao o percurso, numa es-tensão de 2.500 metros.O ponto de partida e chegadafoi localizado cm frente à Esta-
ção onde foi levantado elegan-

':' lr fllfik;;|

CARIOCA E BOTAFOGO
NUM MATOU TREINO DE BAS-

KETBALL, TERÇA-FEIRA, No
ÍC/.VK DO CI.tTBE DA GAVEA
Os cluocs que possuem grandes

responsabilidades no campeonato
cie baskctball da F. M. B., como
Botafogo. Vasco, Carioca, SAo CrU-
tov&o, etc., vôm realizando trel-
nos constantes de suas equipes
com o louvável intuito dc apurar a
íórnia dc seus Jogadores.Terça-feira, por exemplo. Ca-
rioca e Botafogo estarão frente a
frente, no rink da Gavea, num
moícíi-trelno de grandes porpor-
Çüos. „ .Tanto o Carioca como o Bota-
fogo aspiram uma boa coloca-
cão no certame da F. M. D.,
mesmo pela necessidade que têm
de manterem C3 títulos dc cam-
peão e vlcc-carnpcão da cntlda-
dc eclética que possuem.A's 21 horas, entrarão cm cam-
&o as equipes secundarias e ás 22

oras, treinarão os bandos prlu-cipals.Botafogo e Carioca deverão
mandar as suas equipes, a qua-dra assim constituídas:Botafogo — Téte c Mendonça,
Galo. Bastos o Pitanga.Carioca — Sebastião c Betlnho.
IIcllo, Pila e Pcrazzo. 

LIGA CARIOCA DE
NATAÇÃO

A Liga Carioca dc Natação, fa-
rã realizar no dia 20 do corrente,
às 9 lioras. na piscina do Tijuca
Tenls Clube, o Concurso de Ou-
tono, destinado, exclusivamente,aos nadadores infantis. Juvenis e
aspirantes classificados pelo seu
Departamento Medico.O Interessante certame que se-
rã patrocinado pelo "Diário Ca-rioca". será disputado pelas equl-
pes da Atlantica Vera-Cruz. Tl-
juaa. Botafogo. Flamengo. Gra-
goatá c Boqueirão do Passeio.

Capitão .José Isaias, Presidente do
Campograndcnse Pedal Clube

te e amplo coreto onde tocou
durante a competição a Banda
Música1 Campograndcnse, gen-tilments cedida pelo seu presi-dente, o Capitão José Isaias.

Os mslhores corredores da
nossa capital pertencentes ao
Vasco da Gama, S. C. Brasil,
Velo Desportivo Helonico, Ca-
rioca, Olaria. Botalogo e o pro-motor, o Pedal Canipogranden-
se, tiveram oportunidade de de-
monstrar as suas ótimas quall-dades e proporcionaram ã popu-laçâo de Campo Grande uma
sensacional partida de ciclismo.

As honras do dia couberam
ao querido gremio da faixa ru-
bra, o veterano e glorioso S. C.
Brasil que triunfou .na grandeProva de Honra, com Álvaro de
Sousa (Gavião) e venceu ainda
a prova para a 2a categoria com
Fernando Freitas.

O Vasco da Gama, com a sua
consagrada e valorosa turma fe-
minina dominou a prova desti-
nada ás moças, vcnccndo nas 3
primeiras colocações.

O Velo Desportivo Helenico, o
valoroso grêmio de Ipanema, por
sua vez, foi o vencedor da pro-
va para a 3° categoria.

O Campograndcnse Pedal Clu-
be lavrou um grande tento e de-
monstrou igualmente as suas
enormes possibilidades de se tor-
nar um cios ó.imos núcleos do
ciclismo cario:a.

O resultado geral da compe-
tlção foi o seguinte:

Ia prova — 3a categoria — Io,
Antonio Moreira Salgado, do
Velo Desportivo Helenico. Tem-
po 19,13 2! õ", 10 quilometros.2o — Paulo Cabanas, do Velo
Desportivo Helenico.

3° — Afonso da Almeida, do
Olaria A. C.

4o — Alcides Lima, do Carioca
s c

V prova — 2" categoria — Io,
Fernando Freitas, do S. C. Bra-
sil.2o — Manuel Nascimento, do
Olaria A. C. •

30 — Joaquim Grilo, do S. C.
Brasil.' — Cesario dos Santos, cto
S. C. Brasil.Tempo: — 50' 4 lj5" — 25
quilometros.3a prova — Feminina — 1°.
Cecília Benguel. do C. R. Vas-
co da Gama.2o — A-lcina Cruz, do C. R.
Vasco da Gama.

3o — Rute Beng^l, do C. R.
Vasco da Gama.

40 — Uma Sousa — Pedal
Campograndcnse.4" prova — De Honra — 50
quilometros — Ia categoria —
1°, Álvaro de Sousa (Gavião),
do S. C. Brasil.

2o — Antonio Silva (Vila
Real), do Velo Helenico.

3° — Manuel Lago, do Cario-
ca S. C.4o — Antonio Gonçalves (Fa-
isca), do Olaria A. C.

5° — José Ferreira de Aguiar,
do C. R. Vasco da Gama.

Tempo: — 1 h. 37'36 115H.
COMO TRANSCORRERAM AS

PROVAS
3a ca:egoria — Na distancia de

10 quilometros encontraram-se
numerosos concorrentes que se

empenharam em bôa luta. NaIa volta passou na méta o ci-cllsta Carlos Gomes Ribeiro doS. C. Brasil, encabeçando umnumeroso lote. Na 2a passagemAntonio Moreira Salgado e Fau-lo Cabanas, ambos do Helenicoeram os primeiros colocados onessa posição se firmaram atâcamplstarem o percurso, ven-cendo Salgado, por 1 maquinade Cabanas.2a categoria — O Percursode 25 quilometros foi vlvamen-te disputado encabeçando o lo-te o corredor do Olaria. Manueldo Nascimento.Até a 6a volta Nasciment3chefiou o giupo, entregando de-
pois a leaderança aos corredoresdo S. C. Brasil que se reveza-ram. O primeiro pslotão ficoureduzido a 4 concorrentes aquando a corrida terminou, F;r-nando Freitas, do S, C. Brasil,ganhou bem de Nascimento, doOlaria, seguido muito de pertode Joaquim Grilo e Cesario desSantos, ambos do S. C. Bra-sil.

Prova Fomlnlna — Dado o va-
lor reconhecido da pujantaequipe vas.aina, esta prova mar-
cou mais um grande triunfo pa-ra as pupilas de Afonso Silva,
o dedicado diretor do Vasco.

Cccilia Bengel tomou a pontana salda e venceu fácil a pro-va deb:ando em 2o lugar Alcina
Cruz.A 3a colocação coube ainda A
gentil representante do Vasco,
Rute Benguel, que, era valenta
entrada conseguiu derroiar a
minus;ula corredora do Pedal
Campograndense, lima de Arau-
,io Sousa, que iez uma corrida
magnífica, tendo em vista a sua
pouca idade.Prova de Honra — Ia catego-
ria — 50 quilometros foi o per-curso dessa prova, que foi dis-
putada de modo verdadeira-
nvente sensacional. Ha multo
que não se observa uma corrida
tao rsnhldamente disputada
desde o começo atô o seu final.

As voltas eram em numero do
20 e durante 17, o grupo da
frente onde os ponteiros se re-
vezavam era composto de nada
menos do que 8 concorrentes:
4 do Vas: o: Alemão, Cos. a,
Aguiar e Jus.ino; Gavião do S.
O. Brasil; 2, do Carioca, Ma-
ravillia e Manuel Lago e Vila
Real do Helenico.

Um pouco atraz desse grupo
corriam Faísca, do Olaria, Hcn-
rlque Costa, do Helenico e Ma-
nuel Coelho Mendes, do S. C.
BrosU. Mais atrazado João Mo-
rals, do Botafogo.

Haviam abandonado a corri-
da por motivos vários: — Alfre-
do Matos e Manuel Bernardo,
do Pedal Campograndense, Luís
Bittencourt, do Helenico e Luis
Henrique, do Carioca.

Quando os corredores íani
completar a 18a. volta, Alemão,
do Vasco, vai de encontro a uma
motocicleta que se detivera ln-
advertidamente na pista e cal,
acarretando a queda de outros,
que ainda conseguiram levan-
tar-se e continuar, mas Alemão,
além de machucado, teve a ma-
quina avariada, não podendo
prosseguir. Gavião fugiu veloz-
mente e conseguiu abrir luz so-
bre Vila Real, passando a 10a
volta com alguma vantagem pa-ra completar a 20a e triunfar no
tempo de 1 hora, 37 minutos o
36 segundos e 1|5. Em 2o lugar
chegou Vila Real e em 3o Ma-
nuel Lago que foz uma carreira
estupenda e se mostrou um ci-
clista de multas possíbiilidades.

O veterano Faisca chsgou cru
4o lu^ar. José Ferreira de
AguiarT do C. R. Vasco da Ga-
ma, obteve o 5o, ultimo lugar
premiado.
O TRAMPOI.TM DO DIABO EM

BICICLETA
Os amantes do _empolgantedesporto do podai vão ter oca-

sião. Dominço proximo, de as-
sistirem a uma prova ciclls.ica
deveras sensacional: o Trampo-
Um do Diabo, cm bicleta.

O Velo Desportivo Helenico, o
querido c glorioso clube de Ip';"
nema, promove Domingo, o II
Circuito Clcltst.lco da Gavea,
com o concurso dos melhores
corredores dos clubes filiados a.
Federação Metropolitana de Ci-
clismo: — Vasco da Gama. S.
C. Brasil, Botafogo F. C., Ola-
ria A. C., Carioca S. C., Pedal
Campograndense c Helenico, o
promotor.Esta prova, que no ano pas-
sado foi ganha pelo ciclista co
C. R. Vasco da Gama, Agosti-
nho Van Erven. promete este
ano maior animação dado o en-
tusiasmo com que está senão
esperada pelos meios ciclisticos
desta Capital, quer ainda pelo
maior numero do corredores.

BILHAH
CAMPEONATO DE BILHAR

FRANCÊS AO QUADRO
Estã sendo renliidamente

deputado na Associação de Bi-
lhares Cariccas, o Campeonato
do Distrito Fccfcral, já tendo
sido disputadas as partidas:

Sabota x Montcncrjro — Ven-
ceu Saboia com alguma difieul-
dade, por 300 x 280. Média:
6,82.Fittpaldi x Guimaracs — Ven-
cedor o primeiro, por 300? x 153.
Média: 10.

Fcsk x Carneiro — Ganhou
Fesk, por 40 pontos. Média: 5.

Esta partida não foi atuada a
contento, pois os litigantes Joga-
ram mcdiocremcnte.

Rolim x nomeies — Venceu
com facilidade o segundo.

LIGA CARIOCA DE
FOOTBALL

TORNEIO ABERTO
A Liga Carioca dc Football fes

prosseguir, ante-ontem, o seu Tor-neio Aberto dc Football, cujos Jo-gos oferecereram os seguintes re-sultados:Barroso 5 Ramos 1.Atlético Mineiro 2 Carbonlfera 0.Siderúrgica 4 Llghí Traçáo 2.Bon5Uccsso S Tijuca 2.

VARIAS
CLUBE A. E. C.

Bilhar Francês c Snookcr^
Prossegue anlmdamcnte, o cain-

pconatc interno de bilhar írancè»
que o Clube A. E. C.. Deparia-
mento Social da Associação aos
Kmprcgncloã no Comercio aeab.»
de promover, e que contou com
elevado numero de candidatos in*-
critcs.Dividido em três classes — For-
tC3. Médios o fracos — oferecerá
o clube aos dois primeiros colo-
cadoà era cada classe, lindos "ire-
mios, instituído ainda uma ar-
tlstica taça que flcazã em exposl-
cão na sede e onde os seus cam-
peões terão os nomes gravados,anualmente.Na Siiookrr, aos três primeiroscolocados, o clube dará três ntoda-
lhas c'c vcrmeil, prata c bronze.
O FLUMINENSE distribuiu

NOVOS PERMANENTESSem. efeito os que haviam sido ítii'
tribviâos anteriormenteRecebemos da secretaria da Aá-

sociaçfto tle Cronistas Desportivos,
juntamente com um permanentedo Fluminense para a presentatemporada, a seguinte comunica-
ção: — "O Fluminense, ao distri-
buir novos permanentes para a
temporada de 1937, avisa, por ln-
termedio da Associação de Cronls-
tas Desportivos, terem ficado sem
efeito todos os anteriores cartões
distribuídos, desportivos e sociais,
os quais Jã se encontravam poderdos jornais desta capital.

?
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JOCKEY CLUBE BRASILEIRO

AS CORRIDAS DE SABADO

Funny Boy ratificou á sua alta classe c superioridade na turma,

ganhando de ponta a ponta o Grande Prêmio "Cruzeiro do Sul"
— Quati, seu companheiro de Stud — Resultado das corridas em

$. Paulo e Porto Alegre
S disputa do Grande PrêmioCruzeiro do Sul. o Derby Brosl-Ir.iro, que rcuna a "nata" dosnacionais dc 3 anoç, constituindo4ima das mais importantes pro-vas de nosso turf, foi motivo cieextraordinajia afluência de pu-1)1 leo ao majestoso hipodromoria Gavea, ansioso pelo encontro<ic Quati c Funny, da coudeia-Tia Paula Machado, com Pa-

pary. Premiado, Manduca e lio-'dosmho.
Embora sabido o destaque da

l)3relha- defensora da jaquetaouro costuras azuis, os turíistasansiavam pela definição de su-ípsrioridadc entre Quati c Fim-iiy Boy, tendo ainda, como mo-tivo de íupresa Papary, quecomo os demais ostentava lindaforma e tampem a figura do ca-vajo Manduca, em sua. ultimaapreseptrção. 15 a interrogação
que sa fasia ficou bem paten-tsada pela performance produ-,?:lda pelo cavalo tordilho. dirigi-<:o com apreciaveJ tato pelo jo-ckey L. Gonzales. Uma vez ai-ceada clqta do starting-gcl*Funny Boy assumiu o comandoido lote, seguido de Papary, Man-duca, Quati, etc., a melo daraia, Xodosinho e Premiado,consefvan d o se usslm até o meioda curva da Vila Hipica, quandoQuati foi instigando por Molina¦paxa s. atropelada final. O ca-ralo alazão uma vez na reta fi-nal custou um tanto a "que-
brar" o Manduca e ainda maiso Papary, só o conseiiuindo nosultimos cem metros da carreira,
para secundar o pensionista do'Ohiquinho, o dedicado entrai-ncur de Funny Boy, a um corpoa melo. .Papary, ainda desço-nhecedor do terreno, foi bom'terceiro, a dois corpos de Quati.Manduca terminou cm quar-to, precedendo Premiado, que^partira mal e Xodosinho.A vitoria de Funny Boy foirecebida sob entusiásticas pai-mas dos turíistas e de seus par-tidarios.Ao ser fotografado o laurea-do iio Cruzeiro do Sul, sesru-.rc«-o nas rédeas o velho Rai-imundo, o capatas do frc.ras doSr. Dr. Liniio de Paula Ma-chado e o seu criador.As sete carreiros coitipíenien-tares da reunião tiveram porvencedores: Jardineira (P. Gus-ko) ; Flcui (J. Mesquita'); Toca'A. Molina): Orte.nda (A. Eri-to) 8 Nhá (Geraldo Costa), em-
patados; Ijui (Alfonso Silva);Stayer (J. Mesquita) e Garre-teiro (Valter Cunha), merecer.-do os mais francos encomtos. i;s
profissionais • ganhadores.Apôs a disputa do Grandeprêmio Crueziro do Sul os cro-•nista desportivos ' tiveram aagradável v!«lta da diretoria da

Colorado, 54 quilos <J. Mes-
quitai  0N&o correu Oitichi.Tempo: 76 3 5".Ganho por dois corpos; o ter-ceiro a um corpo.•Rateio de Toca. llSjon. Du-

pltt (J2) com Tapir, 135600.Placés: 10&Í100 c lOfciíod e ....13Í700.Movimento: 44:6G0S.Entraineur — Ernahl Freitas.
4.* Carreira — Grande Pre-mio CRUZEIR DO SUL —

2.400 metros — 50:000? e 10:0005000.FUNNY BOY. 3 a ti ai. SiloPaulo, por Sahtárem e Fa-ccira, do Sr. L. de PaulaMachado, 65 quilos Cl,.Gonzalez)  1Quati, 55 quilos i.A. Molina.) 2

Sr. Albano Gomes dc OltTelra
Papari, 55 quilos <T. Batis-

ta) ..  3Manduca, 55 quilos (S. Ba-tista)  0Premiado, 55 quilos (A. Sil-va)  0Xodosinlio, 55 quilos (J. Mes-
quita)  0Tempo: 153 2:5".Ganho por uni corpo e meio;o terceiro a dois corpos.Rateio de Funny Boy, 105800.Dupla (55) com Quati, 10S700.
Placas; 107000.Movimento: 54:290?.
Entraineur — Francisco B.Oliveira.S." Carreira — Prêmio XE-NON — 4:000S, e SCO.1;.JMHA*, zaino, 3 anos, SftoPaulo, por Santarém e Nâ-dirie, cia Sra. M.. li. daSilva Oliveira, 58 quilos (G.Costa)  1

rari, por Moscou c Joiletle,do Sr. Samuel C. du Co.--ta. 4J quilos <J. Mesquita) 1Pendenciero, 53 quilos ck.Freitas)  ?Z\ie, 49 quilos (C. Rojas) .. 3Gultarrita, 53 quilos iS. Ba-tista)  0Taladro, 53 quilos (W. An-drade)  0Ordenança, 50 quilos <W.Cunha)  OStela, 49 quilos CH. Soares) . üülulamitáy 58 quilos (J. Moli-na)  0C. Boy, 56 "uilos (J. Cana-les)  0Micuim, 53 quilos (K. Fopo-vitz:  oL. Brecii, 53 quilos (A. Ro-sa)  0Tempo: 101".Gan'10 por trci quartos de cor-
po; o t-crceiro a um corpo.Rateio de Staier, 905400. Du-
pia (34) com Pendenciero, ....39Ç800.Placés: 235600, 22$400 e 17S600.

Movimento: 37:400$000.Entraineur — Pedro Gusso.3." Carreira — Premiu TIIÍ-GUA' — 1.300 metros — 5:000$e 1:0005.CARRETE1RO, castanho, 3ano?. S. Paulo, por Taci-turno e Umbria, do Sr. A.M." Dias, 51 quilos (W.Cunha  1Tales, 57 quilos (J. Alieneis» 2Baltica, 5S quilos (P. Gusso) 3Everest, 54 quilos (A. Moil-na)  0Dolerita, 50 quilos tH. Soa-res)  0Uirapara, 51 quilos (J. Mes-
quita) ..  0Muricl, 58 quilos (A. Silva) 0Tempo: 114 2|5".Ganho por um corpo; o ter-ceiro a tres corpos.'Rateio de Carreteiro, 32$G00.Dupla (23) com Tales. 335700.Placés: 23$800 a 1C5G00.Movimento: 119:3105.Entraineur — Gabino Rodrt-

gues.Flsta de grama pesada.Movimento geral das apost::— 491:8405.
CORRIDA RE SABADO
Da corrida dc S?bn do hu «¦

destacar a espetacular vitor:*
da égua Oitava, no 4" paro»,montada pelo aprendiz O. So;--
ra, em que a pensionista de O»-brlel Reis deixou 6 cavalo Mou-
rcsco a. 10 corpos!O referido aprendiz ganhoulambem com o cavalo Tobt, nc
Io pareô, em que a ec;ua Som-
mefl, grande favorita, apenai
seguiu o pensionista dc bcwí
Ferreira, formando a dupla.

Tinteiro e Muxaxa triunfaram
vw."'"y1.1 M.ir.' in.'».¦¦¦! i 

^ "" ' -••'j

aiomsntJK a\tóa a partida do G. P. Cruzeiro do Sul, vendo-se na vanguarda F. Boy. Mandurae Papo ri
Associação Paulista dc Impren-
a*, acompanhada do Presidente
da A '3. 1. o outras diretores.O movimento de apostas foi a£>35:6155000, incluídos os con-cursos.A atuarão do competenteí.'«ríer, Sr. Marcelino de Mace-tio. foi Impecável.

RESUMO GERAI,1.* Carreira — Fremio TIAKíNG — 1.200 metros, — 4:000Sc 800?.JARDINEIRA, castanho, 3•suo.,, s. Paulo, por Fido e¦Erterla, do Sr. Pedro Gus-so & Cia. Ltda., 53 qui-los P. Guaso Filho)  1Dc JagTiaribe, 55 quilos (J.¦ Mesqtiita)  2Inliapa, 53 quilos (C. Perei-ra)  3Cobre, 55 quilos (H. Soares) 0Mehari, 55 quilos (G. Costa) 0Vlokt dí Duc, 55 quilos (O.M^ria)  0Tempo; 76'." Ganlio por um corpo; o ter-w!ro a tres corpos.Rateio de Jardincira, 44$7Cfl.Dupla (15) com De Jaguaribe,16S300.Placés: 125700 c 115600.
Movimento: 17:330?.Fiilraineur — Pedro3.» Carreira — Prêmio SE-RINHAEM — 1.400 metros —

5:000$ e 1:000$.FJCUT, castaulio. 3 anos,Pernambuco, por Eagle Ro-ck e Bijuoirã, do Sr. F. J.Lundgrcn. 55 quilos <J.Mesquita)  1Brt-catéa, 53 k. (W. Cunha) 2Ssu .João, 55 quiles (G. Cos-ti)  3Varonicn, 53 q-.-.ilos (P. Gus-so)  0Marapé, 55 quilrj (S. Br.tis-ta)  0*ferobl, 53 quilos (A. Moli-n*1  0Marechal , 55 quilos (J. Ca-n&les)  oNâ o correu 3ai-uaM.Tj:r.po: 89 2;5".Ganho por u:n corpo; o t#r-eeiro a meio corpo.Rateio de Piem, 19Í200. Dupia(34) com Bracatéu. 465900.Movimente: 37:7805.Fntraincur — Eulogio Morga-fio.
3." Carreira — Prêmio TO-MATE — 1.200 metros —

30:000$ e 2:000$.TOCA. castanho, 2 anos, SãoPaulo, por Tom.v e Tocaia,cio "Sr. L. de Paula Macha-do. 53 quilos <A- Molina) 1T.ipir. 54 quilos (I. Scusa) . 2
Quinau, 54 quilos (J. Moli-na)  3Drapío. 54 quilos <A Brl-
to)  0

Díiatango. c>3 quilos <P. Gus-
CO Fllhol  0E-. forosa, 52 quilos <W.
CunUa ..  0E.-erlina, 52 quijos (G. Cos-ta)  0

Q. Borba. 5-1 quilos (J. Ca-nalcs>  0

ORTRUDA, castanho, 3 anos.5. Paulo, per Tomy e Or-
Vi, do Sr. E F. Fernan-des, 49 quilos (A. Brito) ... 1Tn.pirapé, 53 quilos (J. Mes-
quita)  3Dominó, 57 quilos Cl. Sousa) 0F. d'Amour, 54 quilos (A. Mo-
lina)  0Galopr.dor, 51 quilos (T. Ba-tista)  0

Mecenas, 53 quilos CA. Rosa) 0
Tempo: K3".Empate, o terceiro a um cor-

po.Rateio dc Ortruda, 66Ç109.
Rateio dc Nhà, 38J300. Dupla

(34) 875000.Placés: 855700 c 365100.Movimento: 61:580?.Entraineur — Levi Ferreira eAmérico Azevedo.6.-* Carreira —> Prêmio MOS-SORO' — 1.600 metros — 4:000$e 800$.IJU1\ c3,r;tenho, 4 anos, Per-nambuco, por Norseman eUrutagufl, do Sr. F. J.Limigren, 43 quilos (A. Sil-va)  1Soissons, 52 quilos (J. Cana-les)  3

montados pelo Jockey Salustia-
no Batista.Muxaxa, que pertence ao eí-timado entraineur Trajano cseCarvalho .assinalou o batata.soda tarde — 3415700 na poule e3520200 na dobradinha com Pr a-teada.Esplin, bem eonduzldo peloGeraldo Rocha. cumpriu boa
performance, ganhando de Xa-meta por trés corpos.O pensionista do modestotreinador Adolfo Cardoso per-tence aos simpáticos tur/men
paulistas Aranha & Lahud.

Q. E. Q. A. e Jaulanita, res-
pectlvamente dirigidos pelos jo-okeys ValJemiro Andrade e Ar-mando Rosa terminaram empa-tados no prêmio encerrante dacorrida, cujo movimento' deapostas ascendeu a 242:570Ç000.RESUMO GERAL1.» Carreira — Prêmio COEURD'OR — 1.400 metros — 3:500$e 700$.
TOBI, castanho, 5 anos, Ir-landa, por Hargford e Fia-mina II, do Sr. E. P. Fer-nandes, 54 quilos (O. Ser-ra)  1

Or.nhn por três quartos &e cor-
po; o terceiro a três corpon.Rateio cie Tinteiro. 8ír;f.'0.Dupla (24) com Zarda, 215600.Placés: 155300 e 135900.Movimento: 24:580$.ZT.ttraineur — Adolfo Carao-50.3.* CaiTelra — Prêmio CA-RASSU' — 1.400 metros —6:0005 e 1:200$MUXAXA, aJvizá, 3 anos. SiloPaulo, por Despach Rider eBala, do Sr. Trajano deCarvalho, 53 nuilos (S. Ba-tista)  1Prateada, 53 quilos (A. Sil-va)  2Filhir.ho, 55 quilos (W. An-drade)  3Resoluto, 55 quilos (G. Cos-' ta)  oEgro, 55 quilos (H. Berre-ra)  oBclgrano, 55 quilos CR. Frei-tas)  oRei, 55 quilos (J. Mesquita) 0Jardim, 55 quilos (P. Gusso) 0Estoica. 53 quilos (I. Sou-sa)  oFidelite, 53 quilos CA. Molina) CTempo: 85 1|5".Ganho por um corpo; o ter-ceiro a meio corpo.Rateio ctó Muxaxa, 341*71)0.Dupla (22) com Prateada, ....3525200.Placés: 60$000, 185300 e 35$.Movimento; 30:5805.4.* Carreira — Prêmio SOIS-SONS — 1.500 metros — 3:500$e 700?.OITAVA, castanho, 4 anoa,5. Paulo, por Silver Imagee Dansarlna, do Sr. J. B.da Silveira, 47 quilos (O.Serra» .• .¦ •» • • •• • • • • XMouresco, 51 ouilos (J. Al-lends) 2Domitila, 50 quilos CA. Sil-va)  3Canes, 55 quilos (J. Santas) 0Salvarsan, 55 quilos CS. Be-zerra)  0Nautilus, 53 quilos (S. Batls-ta) ..  0P. Noel, 51 quilos CG. Cos-ta}  oMu', 48 quilos (A. Brito) 0jinodoro, 56 quilos CS. Me-zaros) .• «• •• »• • • »• • • 0Cuba. 49 quilos CJ. Mesqul-ta)  0-apuasinho, 55 quiloe (C.Brito)  ondustrial, 52 quilos (P, Si-mães)  0Não correu I<yitíer.Tempo 102".Ganlio por vários corpos; oterceiro a tres quartos de corpo.Rateio de Oitava, 43$400. Du-•ila (23) com Mouresco. 625000.Placés: 195000. 33$000 e ....255400.Movimento: 30:620$.Entraineur — Gabriel Rela.

5." Carreira — Prêmio NHOZUZA — 1.6G0 metros — 3:300$e 700$.
ESPLIN, castanho, 4 ano».S. Paulo, Dor Mehemet Alic Esplendida, do Sr. Ara-uha & Lahud, 56 quilos, G.Costa)  1Xamete, 50 quilos CC. Rojas) 2Betania, 53 quilos (A. Moli-na)  3Clipper, 53 quilos (J. Cana-les)  0Ogarita, 51 quilos CA. Brito) 0
Realengo, 58 quilos CS. Batls-ta)  .. 0Togo, retirado.Tempo: 110".Ganho por três corpoe; o ter-ceiro a um corpo.

Rateio de Esfalln, 35$000. Du-
pia C12) com Xamete, 44$900.

Placés: 1 aí400 e 13S900.
Movimento: 41:980$.Entraineur — Adolfo Cardoso.
61 Carreira — Prêmio TAPO'— 1.600 metros — 4:000$ e800$.

Q. E. Q. A. alazão, 5 anos.Inglaterra, por Warden ofthe Marchess e Flylng Foi-
ly, do Sr. A. E. Sousa
Aranha, 52 quilos CW. An-
drade)  1

JAULANITA, alazfi, 4 anos.
Argentina, por Fulanito c.Jaiil, do Gr. Luiz Bignardi,
50 quilos CA. Rosa)  X

Pelotense, 4!) quilos (J. Mej>-
quita)  3

Silío, 58 quilos (A. Molina) 0
Joker, 58 qullcs (A. Silva) .. 0
P. Negra, 50 quiloe CS. Batls-ta>  o
C. d'Or, 55 quiloe Cl. Seu-sa) 0Tempo: 110".Empate; o terceiro a doiscorpos.Rateio de Q. K'. Q. A.
215500.

,v.v> i '¦ .. .vi .¦M.V. .'.M.
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A chcjada dc Funny no G. P. Crnzelro do Sul, seguido de Quati Paporl e Mandnc»
Mcdoc, 50 Cjuilou CW. Cunhai 3
Sabre, 53 quilos CP. Guísoi 0
Prinack, 49 quilos iA. Batia-

ta)  0
T. ViJa, 55 quiloí (J. Mes-

quita)  0
Favorito. 58 quilos (R. Frei-tas) 0Ugcré, 55 quilos CA. Bri'.o) 0
O. Velho, 58 quilos CJ. Mo-lina)  0Nhandi, 18 quilos CC. Mor-

gado)  0R. Stnr. 52 quilos (H. Ilerre-ra)  0Nó C^go, 54 quilos (K. Popo-
vitz)  oTempo: 107 3|5".
Ganho por meio corpo; o ter-ceiro * um corno.Rateio de Ijui, 20«30Ü. Dupia

(14) com Sols.ioiiv, IJOCOPO.
Flacét: 14$400. 25$!00 c 3634C0.Movimento: 79:190.$.Entraineur — Eulogio Mor-

gado.7.* Carreira — Prêmio JEQUI-iTIBA* — 1.600 metros — 5:033$i e 1:000$.I STAYER, alaíio, 3 ano=, Ta-

SonwieU, 56 quilos (J. San-tos)  2
Baleada, 54 quilos Cl. Sou-sa)  3Muyverduso, 51 quilos (A.

Ros  0
W. Union. 48 quilos CA. Bri-to)  0Tompo: »4 4|5".Ganho por v.m eorpo; o ter-oeiro a dois corpos.Hatcio de Tobi. 41Ç000. Du-
pia C15) com Sommeil, 355500.Placés: 185000 e 12Ç100.Movimento: 13:530S.Entraineur — Levi Fcrreura.

<:.* Carreira — Prêmio TEN-DY — 1.500 metros — 3:500$ c700$.
TINTEIRO, castanho. 4 anos,S. Paulo, por Kaol o lima,do Sr. José Carvalho, 56

quilos CS. Ba'i;ta)  1Zarda, 49 quilos CA. Brito) 2Nliô Zuza, 30 quilos (C. Ro-
jas)  3Francesa, 47 qu!lo6 'O. S?r-ra> .  oUtu". 52 quilos <c. Pereira) 0Não correu Flexa.

Rateio de Jaulanita. 25Í900.Dupla (12) 84S500.Placés: 11?700 e 135700.Movimento: 53:000?.Entraineur, Ratnon Rojas cPaulo Rosa.
Pisia de areio pesada.Movimento geral das apostas:103:690$.

EM S. PAULO
S. PAULO, 13 CH.) — Fci oscftUinte o resultado da corridahoje realizada no Prado daMoóca:
1* Pareô — Inltium — 1.250metros — 5:000$000 e 1:000$000.1*. Wrseira (Carmelo); 2», Ju-rupnnan !F. Bitrnas.ky). Tem-

po: 80 4 3. Vencedor: 185500.Dupla: 25ÍSGO. Movimento do
pareô: 8:3755000.

2' Parco — Exíra — 1.500 me-tros — 5:OOOÇOOO e 1:0005000.
Io. Sair* (F. Biernasky); ;\Mandi CL. l^iton) . 'IVnip :T6 4J5. Vencedor: 10V500. Du-

pia: 305300. Movimento do pa-,'?o: 14:800$000.3* parco — ExperlyiVÃa -
1 •'>0 melrofi — 3:5Ul):fooo c 700$.1". Estro (A. Napo) ; 2°, Oro*pi.á (J. Nascimento). Tempo;05(33. Vencedor; 31Í300. Dupla:I2CI»ikw. Movimento do parco:25:335^000.

4" Parco — Internacional —
1.650 motres — 3:0005000 e 700>.Io, Krt*ole 1J. Nascimento);2", Rnndera (O. Palacec). T< m-
po: 91 3)5. Vencedor: 445300.Dupla: 205500. Movimento dr>
pareô: 30:2855000.5® Pareô — Mi::io — 1.450 me-tros — 4:0009000 c 800*000.

1". Choclilta (J. Montanha) ;2". Pachu :ha CP Vaz) . Tümpo?
92 4(5. Vencedor: 42?300. Du-
pia: 56$í)oo. Movimento do pa-reo: 36:9605000.6' Pareô — Criterium — 1.650metros — 6:0005000 e 1:200$003.

.1°, Paisagem (A. Hcnrlques) ;3°, Macassar CR. Sepulveda) .Tempo: 106 4(5. Vencedor: 385900. Dupla: 215600. Movi-mento fJo pareô: 38:060^000.7° Pareô — Combinação —
1.800 metros — 4:000.$000 e 300$.1°, Baguassú (J. M.isclniento>;
2o, Arbolito (C. Femandez) .
Tempo: 117 lj5. Vencedor: 
51.$500. Dupla: 335000. Movi-
mento: 51:640$000,8" Pareô — Excilsior — 1.650
metros — 4:000$000 o aooíooo.

1*. Salmon CL. Lobo); 2°, Can-to Real CO. Palace) . Tempo:
159 315. Dupla. 39$200. Movi-
mento do pareô: 5ft:835fOOO.

Movimento geral das apostas:
280:7305001).Raia boa.

EM PORTO ALEGRE
BM PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, 13 CR.) —
Foi o seguinte o resultado dacorrida realizada, hoje no pradoMoinhos de Vento:

1" Pareô — 1.600 metros — 1",
Dreno; 2". Bacarat. Tempo:
106 4|5.2" Pareô — 1.600 metros — 1'.
ETldoformto; 2o. Aisle. Tempo:
106 4J5.

3" Parco — 1.800 metros — 1*.Recopo; 3*, Safety. Tempo:
105 2:5.

4" Paxeo — 1.600 metros — 1",
Whist; 2', Sste em Porta. Tem-
po: 105.

5" Parf?o — Grande Pareô Co-
ronel Edmundo Ba-stian — 850
metros. Prêmios de 5'.000$000. —
Io, Guatemala; 2o, Braila; 3*.
I,acaio. Tempo: 54 1(5.

6" Pareô — 1.600 metros — !•,
Khan; 2", Pantala. Tempo:
104 2(5.

7o Pareô — 1.600 metros — 1*.
Zampatortas; 2", AraJo. Tempo;
104 1!5.8' Pareô — 2.200 metros — 1\
Novo S. João; 2", Dorita. Tem-
po: 151.

Movimento geral das apoetas:
107:675j000.

NA FRANÇA
NA FRANÇA

PARIS, 12 (H.) — A carreira
Francisco Martin, do 3.700 me-
tros e de 50.000 francos de pre-mio, foi ganha, em Auteuil, pelocavalo Cerjalistc, do Sr. Slmon
Guthmann e pilotado por Pelat,
tratado pelo entraineur Domingo
Tortcrollo. Em segundo <í ter-
ceiro lugares chegaram respecti-
vãmente, Pataras e Fierabraa.Correram dezesete parelheiros.P,\RIS, 12 CH.) — O prêmioWüd Monarch, de 2.700 metros e
100.000 francos de dotação, íol
ganho, em Auteuil, pela coudeia-
ria E. Veil Ficcaid, com. o cava-
lo Monsourak, pilotado por H.
Glelzea. Em segundo chegou Po-
dargos, em terceiro Tarantelle e
em quarto Roi des Pelcusards.

Disputaram a carreira vinte t
um parelheiros.PARIS, 13 CH.) — O Prancíe
Prêmio Joctey Clube, disputado
hoje no Hipodromo de Chantilly,
na importancia de 374.700 fran-
cos, em 2.400 metros, foi ganho
pelo parolliel.ro Clalrwcyant,
montado pelo jockey Se,mblant e
do propriedade do Sr. Mortinez
de Hoz. A seguir, chegaram, res-
pectivamenta, sandon e Nawen.

O vencedor dcstacou-se á en-
trads. da Unha reta e resistiu
berq ao ataque dos adversarios.
ASSOCIAÇÃO DE CRO-

NISTAS DISPOR-
TIVOS

CONCURSOS DE PAI .PITEIS— TURF
Com os resultados dar, corri-

das realizadas Sabado, ultimo,
ficou sendo a sesutnte a cia?-
sificaçào dos principais eoncur-
rentes liisci'itos dos concursos
abaixo:

¦ 11 ¦ ¦¦ 1 III I If I lllin.il. . ..ill
y,.-' " : J- . •' ;• - •• •••/ •• .-.i? '•
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Fiinnv Boy, seguro na rê.lla pelr, rapai a 7. do liaras "S. -Tosê", Itaimundo, nue acompanhou toda *criação do br. L. de raula Machado, através dc torlo o alfabeto, apó/; c sou triunfo no Grafídr Prcmio"Crnzelro ilo Sul"
n&o está adaptado á pista gra-maça, e, que, unia vez conhece-dor do terreno, 1'arà os adversa-rios correrem mais um pouco.Aurélio Olmos -confia muito nodefensor da jaqueta do Sr. Ra-miro de Barros e aqueles que as-slstirem & disputa do Cruzeiro doSul viram como é bom o Papary.Acompanhando os ani-

mais Deportada, Caruna, Paro-dia. Porcelana, Cio e Vitoria Re.-gia, seus pensionistas, é esperadohoje de Q. Paulo, o entraineurFernando Barroso. Da mesma procedenclasão esperados amanha os seguin-tes pupilos do Sr. Paulino No-gue;ra: Arbolito, KeraUla, Ver-seira, Linda Luz, KeraH's Last e

Therlcal, os quaii terão aqui con-fiados a Manuel Branco.O jcckey José Nascimentoque no Domlr.gc, nc prado daMooca, conduziu ao vencedor .Es-tro e Baguassu, desde ontem riuese encontra entre nós. O profis-sional patrício pretende exercer,durante algum tempo, em nossoturf, a arte que abraçou.

o FOEO

TAÇA ALFREDO FORD
1 — Correta Loeks 31—3C!
3 — Eduardo Mota .... 19—36

— João P. Caldas .... 22—35
— Oscar de Carvalho 31—29¦6— Manuel Mlró 19—29
— Manuel Barbosa .. 17—29
— Arnaldo Vasconce-

lOS 17—39— Gerson Cordeiro .. 14—29—t— A. Bastos 18—28
10-— Alcantara Gomes .. 15--27

TAÇA O GLOBOl—Joio P. Caldas 333Oçcar de Carvalho .... 213---Correia Loclcs 314-i-Bduardo Mota 19— Manuel Miró 19— Oscar Medeiros 18— A. Bastos 18— J. L. Costa Pereira .... 18P — Gilberto Veresa ....... 1710 — Manuel Barbosa  1711 — Arnaldo Vasconcelos .. 17
DIVERSAS

5tm visita a pessoas dc sua Ia-tnllia e cm viajem de recreio,
partirá depois de amantjà, paraa Europa, & bordo do GeneralArtigos, o antigo e estimado turf-rnan Sr. Albano Gomes' de Oi;-veira, o mais antigo proprlf.3.-rio ue coudelarii nosta cspltal.O Sr. Albano Gomes de Oli-veira irt aoompanha<)o de suadistinta esposa e um <le seus íItlhos.

De volta, que se dará até Dc-rembro, o proprietário da timpa-tira e popular Jaqueta rosa pu-mentara o seu stud, adquirindovovós elementos nacionais paraabrilhantar os programas doJockey Clube Brasileiro, de quet um dos mais dedicados sócios.O c nbarque scrd no Cáis daPraça Maua.
 O modesto entraineur

Francisco Bento de Oliveira, j
compositor de Funny Boy, teve
ente-ontem confirme das as suas
palavras, quando o seu pupuoperdeu para o Quati: "Que seriao vencedor do Grande Premiu
Cruzeiro do Sul", desde què o
t-orciUIio corresse.A vitoria conquistada piloChiqulnho diz Imui da sua lusa-
flsmavel coinpetencia.Serão encerradas hoje. 4ihoras fle costume, as Inscrições
para a scorridas de Sacado « Do-mingo.Aurélio Olmos, recente-mente chegado da Paulicéia. dp-Clarou-se satisfeito com a corri-da de Pnpady. E111 palestra afir-mou que o seu pensionista ainda

CÒRTE SUPREMA
44* SESSÃO, EM 14 DE JUNHODE 1937

Prcsidencla do Exnio. Sr. Ml-nistro Edmundo Lins. — Fro-curador Geral da Republica, oExmo. Sr. Dr. Gabriel de Re-zende Passos — Sub-Secretarlo,o Sr. Dv. Teofilo Gonçalves Pe-reira.A's treze horas abriu-se a ses-são, achando-se presentes osExmos. Srs. Ministros Hermene-gildo de Barros, Bento de Fa-ria, Eduardo Espinola. PlinioCasado, Carvalho Mourão, Lau-do de Camargo, Costa Manso.Otávio Kelly, Ataulfo de Paivae o Exmo. Sr. Juiz Federal. Dr.Cunha Melo.Deixou de comparecer por seachar em poso de licença oExmo. Sr. Ministro Carlos Ma-ximiliano.
Fot lida e aprovada a ala da

sessão anterior e despachado
todo o expediente sobre a Mesa.

O Exmo. Ministro Presidentemandou constar da ata os se-
gulntes telegramas: "Exmo. Sr.
Presidente da Corte Suprema.
União Geral Sindicatos Empre-
gados Distrito Federal, congra-
tulo-se egregia Côrte, aprova-
ção brilhante voto digno Minls-tro Laudo Camargo, Interpreta-
ção artigo nono decreto 23.668.Trabalhadores brasileiros, rogamDeus preciosa existencia honra
Justiça brasileira. Heitor Batls-ta Sousa, Presidente; João Ca-valcantl Albuquerque — Secre-torto Geral."ExmD. Presidente SupremoTribunal Federal. Sindicato Tr.i-balhadores Marcenarias felicitaV. Exia. justiça feita questãoférias diaristas. Sebastião Ma-
galhães.Julgamentos — Habeas-cor-
pus.

N°. 26.461 — D. Federal. Re
lator o Exmo. Sr. Juiz Federal,
Dr. Cunha Melo. Paciente o Re-
corrente: Manuel, filho de An-
tonio Alves da Nobrega. Recor-
rido; o Supremo Tribunal Ml-
litar. Preliminarmente, 11S0 c.o-
nheceram do recurso por ter
tido Interno.-,to íóra do prazole»"!. contra os votos' dos Srs.
Ministros Costa Manso e Lau-
do de Camargo. Vencido, o
Exmo. Sr. Mtniytro Bento de
Faria, na prclimlncr de de náo
conhecer de habeas-corpus em
período de estado de guerra.Conflito de Jurisdição — N°.
1.184 — São Paulo. Relator o
Exmo. Sr. Ministro EduaTdo
Espíndola. Suscitantes: a Fun-
dação Antonio Zerrenner e ou-
tros. Suscitados: o Juiz Federal,
a Côrt-e do Apelação e o Juiz
de Direito da 2» Vara de Órfãostodos do Estado de S. Paulo.
Julgaram procedente o conflito,
e competente a Juçtiça federal,
os Exmos. Srs. Ministro Eduar-
do Espinola e Juiz Federal Dr.Cunh» Melo; e competente a
justiça local, o ExiDo. Sr. MI-nistro Ataulfo do Paiva: tendoai pedido vista dos autos, oExmo. Ministro Otavlò Kelly;ficando então adiado o julga-mento para a próxima Segun»
da-Felra C31 do corrente). —
Iropedfdo o Exmo. Sr. MlniptroBento de Faria.

O Exmo. Sr. Ministro, PresW
Sente declarou haver mâis doi*
conflitos para julgamento, qu«
est&o presos ft este. e que fica-
rio prejudicados com a decisão
do conflito adiado, conforme In-
forma o Exmo. Ministro Relator.

Recurso Eleitoral — N°. 13 —
Rio de Janeiro — Relator o
Exmo. Sr. Ministro Ataulfo de
Paiva. Revisores os Exmos. Srs.
Juiz Federal, Dr. Cunha Melo e
Ministro Bento de Faria. Juizes
da turma, os Exmos. Srs. Mt-
nistros Eduardo Espíndola. Car-
valho Mourão, Otávio Kelly e
Costa Manso. Recorrente: Dr.
Antonío Braz do Morais Bar-
bosa. Recorrido: o Tribunal Re-
glonal Eleitoral do Estado do
Rio de Janeiro. Preliminarmeu-
te. não conheceram do recurso,
contra os votos dos Exmos. Srs.
Ministros Costa M^nso- Carva-
Iho Mourão e Eduardo Espino-
ja. Impedidos, os Exmos. Sr. Ml-
nistros HermenegUdo de Barro»,
Laudo de Camargo * Plínio Ca-
sado.Apelação Criminal — N°. 1.383— D. Federal. Relator o Exmo.
Sr. Ministro Eduardo Espinola.
Revisores os Exmos. Srs. Minls-tros Plinio Casado « CarvalhoMourào. Juizes da turma osExmos. Srs. Ministros Laudo deCamargo e Costa Manso. Ape-lante: Romuoldo Mota. Apelada:a Justiça Federal. Negaram
provimento à apelação, unanl-memente.Enccrrou-*^ a sessão às 10horas e 30 minutos.

CIRURGIA ESTETICA i
NO FÔRO

Coire perante a 5' Pretória
Cível um çxccutivo para co-
brança cie honorários, proposto
pelo Dr. Davi Adler contra
Tanla Mira, conhecida cantora
de radio.

A audiência ontem realir-ada
foi bastante ruidosa, tendo a
artista declarado, 00 ser inter-
regada pelo juiz, que da opera-

n
CONCURSO DO 

"LAR

Primeira lista dos bilhetea de concurso em troca das cole*çòes recebidas dos seguintes concoiTentes do interior:
Raimundo Guaçaba Jr. — Eloi Mendes.Dr. Luis Alecrim — Eloi Mendes.Raimundo Guaçaba Jr. Eloi MendeuAnstonides Afonso — Conceição do Araréa.Carmem Sales Lascaiêa — Pouso AlegreAristomides Afonso — Conceição do Araxá.Helena Lascaléa — Pouso Alegre.Stella Lascaléa — Pouso Alegre.João Sandy — Eloi Mendes.Maria Alves da Paz — Lima DuhíIc .Agenor Nascimento — Campinas.Maria Aparecida de Oliveira — Ibiã.Fausto Alves de Brito — Ouro Preto.Luís Trajano Silva — Curitiba.Manuel Coutinho Fagundes — Rio Claro.João Da.vi Ribeiro — Formoso.Telma T. G. Sellos — Manhuassú.Nelson Carvalho Druellas — Guarani.J. Oliveira Dias — Lins.Pascoal Carriello Noto — Bom Jardim.Aliredo Nasser — Pontalete.Francisco Carvalho Marques -- 3. José Alem Paraíba.Maria Josefina Lacerda — Leopoldina.Hüda Santcj Freire — Cantagalo.Otaoilio F. Silva — Curitiba.Fausto Alves de Brito — Ouro Freto.Maria Aparecida de Oliveira — Ibiá.Agenor Nascimento — Campinas.Maria Alves da Par, — Lima Duarte.João Sandy — Eloi Mendes.Euseblo Curado — Corumbá cie Goiás.Dr. Luis Gago — Cabo Frio.Emilia Peixoto — Cataguazes.Miguel Martins Filho — Macaé.Telma F. G. Sellos — Manhuasss. ?Dalila da Silva — Cantagalo.
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çào a que ícd submetida resui-
tou uma deformação de caiater
permanente,. pela qual deve o
cirurgião responder, por ter
agido com impericia.

Na audiência de ontem foram
nomeados peritos, recaindo a
escolha nos Drs. Pires Rebelo,
Rodolfo Josetti e Azambuja La-
corda, que deverão prcmunclar-se
a respeito.

Como se vé, o caso promete
surpresa, pelo inesperado das
afirmações da executada.

DENUNCIAS
Perp.nte o Juiz da 2a Vare. Cri -

minai foi denunciado GabrielAntônio Ferreira, que no dia 19de Setembro de 1936, infelicitou
uma menor de 16 anos.

"HABEAS-CORFUS"
O Jui»' da 51 Vara Criminal,

§or 
sentença de ontem, conce-eu a ordem de habeas-curpus

Impetrada a íavor de Dante
Mota, que alegava estar sofren-
do constrangimento por parteda 3» Pretória.

SUMÁRIOS
Serão realizados, hoje, 06 se-

Eulntcs sumários:
1.» Vara — Ca^emiro NaneJa,Vitorino Manuel '-Falcão, Jorgo

de Oliveira e Otacllio Silva.2» Vaia — Gustavo Egim Em-Ieusten, Ruíidri Garalo, Ernesto
Mcdesto do Nascimento, Manuel
Felix Pereira da Sllvi, Albino
Maria de Oliveira e Mario Ca.- I
pua.3a Vara — Romulo Braga, Al-
fredo G. Barreto, Luis Paulo
Alves e Qlga Ivone Nocolete.

4.» Vara — Jorge de Paula
Mendes.5.* Vara — AJtrexSe Augusto
da Cunha • Jofto Franco Con-
durú.

7.» Vara — Solfieri de AJbtt-
querque e VaSdemar Martins
Coel&o.3.» Vara — Rosalino Santana.
Augusto Rangel. Antenor Luis
Camargo, Carnen Conoeição
Carvalho, Domingos An tonio
Conoeição. João Bandeira Bar-
ros e Joaquim da Silva.
ASSEMBLE'IA DE CRE-

DORES
Serão realizadas, hoje, as se-

guintes assembléias de credores:
1.» Vara — Karpel Iewzohinsk

e Ferreira & Peres.
2> Vara — Irmãos Vieira. &

Cia. Ltda.5.* Vara — Valdemar Smith
& Cia. e Pinheiro & Nilebock.

JURL
Sm sussão ordlr.aria presidi-da. pelo juiz Magarinos Torre*

realizou-se onteni o .UUg*men-lo do réu Franei^co Rafael da
Costa, vulgo -Chico Tres Côcoo"
que no dia 11 de Abril de 1935.
no botequim da rua Gfncral
GurjSo 116, matou a tiros de
revolver Antonio Vasconcelos.

A acusação foi feita pelo pro-motor Rufino dc Loy e a defe-
sa esteve a cargo do advogado
Jorge Severiano Ribeiro.

Flhdos os debates, recolheu-se
o Conselho á sala secreta, de
onde voltou trazendo a conde-
nação do réu a 6 anos de prl-são.

SUPREMO TRIBUNAL
MILITAR

Pelo Presidente do Supre -io
Tribunal Militar, em data 32 on-
tçm, foram concedidos seis meses
de licença prêmio ao bicharei
Jacinto Fernandes Barbosa, 1 0
Auditor ds 3.' Região \{;!ita.\
sédiada em Porto Alegre, fistiiio-
do Rio Grande do Sul.—— O Supremo Tribuno Ml-
Utar. na sessão secreta de 11 c'o
corrente, reformou a sentença de
primeira mstaiicia que absolveu

os 2,° tenentes João Pedro Ma-'ttns, artigo 166 (peculato) e 2.'Sargento Artur Rodrigues Caja-do, artigo 16o (peculato), tudo
do Codigo Penál', Militar, paracondena-los este no grau maxlnvie aquele no mínimo do referidoartigo; confirmou a sentniç»
que absolveu o sargento Lauro
dc Oliveira Fraga e marlnheivo
Edgar Borne de Barros, do <ri-
me previsto no artigo 178, co
C. P. M.Na sessão de ontem, rece-beu, em parte, os embargos parareduzir a penalidade 30 grausub-medio do artigo 117 do C.
P. M. na apelação de João Be-nedlto dos Santos; confirmou a
sentença que condenou o «ar»
gonto Carlos Fontenele Martinse Arcanjo José daí Neves, cabo,
pelo crime do artigo 176 ». 3,
(falsidade administrativa) do C,
P. í.t.; deu provimento é apelai
çâo de Miguel Flores, oonaena-
do pela 2,x Auditoria de Marinha,
para absolve-lo do crime previe-to no artigo 155 paragrafo única
do Codigo Penal Militar, tepaousado da palavra o advogado Dr,
Evaristo de Morais; não eo.hov,conhecimento do locdldo de "fca«
beas-corpvs" Odilon Machadoe outros, recolhidos ã Casa ãsDetenção desta Capital; e, íi-ilalmenteí baixou em diligencii «
processo de kaòcaj-corpus u»p&*f.rado em favor do tenenta c-rliei Daniel Costa, da Fo.ra Pn-blica de S. Paulo.
I»ar« v.wlhoTaraenícs

Rêde da Viação
C«íare«se

O titular da Vlaçáo soüclloa
ao da Fazenda as necessária»
providencias afim de que a»J»
distribuída á Delegacia Fiecal do
Tesouro Níclonal no Estado (Jo
Cearí., a importância dc elaco
mil contos, por conta da «ub-
consignação n. 14 -Réd« d«
ção Cearense", do anexo 13 d*
lei n. 300 de 13 de Novembro de
1936, e lei n. 434, de 14 de M»V>,ultimo.  

OS DENTES AJUDAM A 351-
GESTÃO — Bons dentes per-,mitem boa mastigação. A boa
mastigação é condição inaispen-
savel ã boa digestão bucal. Esta
compreende 2 atos: um mecani-
co e outro químico.O 1." é a mastigação que exige
dentas intecros para rasgar, cor-
tar e moer os alimentos. O 3.®
á a insaílvaçêo que inicia u :.ran-
sformâçáo de parte dos allmen-
tos, tanto mais perfeita quandomais demorada for a mase pa-
ção. — IPÊS.

DONATIVOS PARA OS
LAZAROS

Poram recebidos pela adml-
nistração ílo Hospital dos Laza»
ros, de 3. Cristovão. para os eu-
fermes ali recolhidos, dmat.vc»
na soma de 130$C00, afüim dis-
crlminados: Maria M., 28?000;
Jeni, 26Ç003; Agostlllha, 16500C;
Antoni.o 1S3000: Mayjmiano.
lfl^OOí); Generosa, 7$000; Isolina,
6SOOO; Senhórlnha. 5ÍOOO; M. S.
Cruz. 3$00ú; Ernesllna, 35000;
Mfille. C . 3$000; Maria C.,
330 ?0: Eugênio. 3$000: uma ano-
nima. 3*000

DEFENDER A BOCA E' DK-
FENDER A VIDA — Habitual-
mente existem, na boca, muitos
germes banais ao lado dc outros
causadores 1c doençoô. Dentre
éles os cstreptocooos. os estafi-
lococos. o? pnjumonocococ. E;-
tes esperam uma c-.-íírtunldatí-
para atacarem o orcanlsmo. cot-
ca qi;c seontec quando se ver!-
fica uma diminuição de reslr-
tc.icia tío mssmo. O anseio da
boca feito diariamente, diminuops probabilidades de infeeçãe.
Defenda a sua saúde, mantendo
llmpá a boca. — IPÊS
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Prefeitura do Dishüo Federal

Decretos do Poder Executivo
<•> — DECRETO N. 5.934, DE 31 DE MARÇO DE 3937

Írfírrrrtre a caixa para financiamento da exvcuçXo do "plano db
transformaçío e extensAo da cidade".
O Interventor Federal no Distrito Federai
Usando das atribuições que lhe conferem o Art. 41 c seu Pa-

ragírafo Único da Lei Federal n. 196, de 18 de Janeiro cie 1936 (Iisi
Orgânica do Distrito Federal); o Decreto Federal n. 1.498, de 15
dt Mürço de 1937, Art. Io. § 3o.; c ca Instruções baixadas pelo Mi-
rastro de Estado da. Justiça e Negocios Interiores cm 17 do Março
de 1937.TDECJvETA!

Art. Io — Fica instituída a Caixa para financiamento da exe-
cução do "Plano de Transformação e Extensão da Cidade" noa ter-
sãos dos Arts. 41 e seu paragraío unlco; 40, ris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, I
© tvsus paragrafos X#, 2o c 3" da Lei Federal n. 196, de 18 de Ja-
neiro de 195B. , ,Art. 2* — A Diretoria de Engenharia providenciará no sentido
dô ser organizada uma planta geral da Cidade eom es indicações
de todos os projetos üe alinhamentos, de melhoramentos, e de
abertura cie ruas aprovadas pelo Prefeito ou Interventor, os quius
lioam, dssde já, considerados como cuAstituindo parte integrante
do "Flano do Transloimaçío e iíxtenaào da Cidade". Nessa planta
saxío indicadas; as linhas gerais do "Flano de Transformação e Ex-
tsiisâo da Cidade, a caber; traçactos principais: Unha limite de re-
Stilarização do litoral; direção des logradouros dominantes edepe.
netraçáo, e das suas principais ramificações; assim como os cabo-
<,os dos bairros residenciais, industriais e fabris; dos povoados sa~
telites: da regularização dos rios e circunvalaçáo de morros; de
aproveitamento dos morros; das direções de v'iação superficial e

ição e organização do Plano Geral no seu desenvolvimento ulte-
rior.

5 1« Independentemente do u PI ano Gerai de Transformaçao
c Extensão da Cidade", e para atender a interesses de natureza lo.
cal ou a situação de emergeucia, poderá o Interventor ou Prefeito
.mandar organizar os projetas que se tornarem necessários para es-
tabelecer comunicações ou ligações, alargar logradouros existentes
ou regularizar alinhamentos, contanto que tate projetos náo coli-
dam com o mesmo Plano Geral.

8 3« — a execução do "Plano de Traasformaçao e Extensão da
CSdade", ou dos projetos a que se refere o 8 1° anterior, poderá ser
efetuada em conjunto, ou parceladamente, de conformidade com
cs recursos existentes na Caixa dc Financiamento criada pela pre-
tíante Lei.

Art. 3* — Os fundos da Caixa de Financiamento do "Plano da'Pmnsf era ação e Extensão da Cidade", serão constituídos como
*wgue: _ . .Primeiro — Por emprestimos municipais:

a) extemo3, nos termos do disposto na Constituição Federal,
Alt; 19, V; o ria Lei Federal n. 196, de 18 de Janeiro de 1936, A*-
t*Ko 20, 5 1°. Letra a;

b) tnierno?. nos termos do disposto na Lei Federal n, 196, de
18 dc Janeiro d'; 1936, Art-. 30, 5 1°., Letra e;

c) remanescentes de emprestimos municipais anteriores, cs-
l*ecialmente quanto á emissão de apólices do Decreto n. 3.462, de
4 de Março de 1931, saldo existente o resultante dPS aplicações es-
fcabelecidas pelos Decretos n. 3.463, de 4 do Março de 1931, e nu-
mero 8.799 de 15 de Março de 1932.

Segundo — Por emissões dc obrigações, nos termos da legisla-
çfto vigente.

Terc&ro — Pelo produto de investiduras, de vencia oe terrenos
municipais, de '.-onda de sobras de terreno? resultantes de molho-
rsmentos aprovados e executados de conformidade com ò Art. 20,

da Lei Federal n. 196, de 18 de Janeiro de 1936.
Quarto ~ Pelo produto das taxas dc valonzaçao, em virtude

He melhoramentos públicos executados, nos termos das leis muru-
ripais n. 2.834, de 1 de Janeiro (le 1921, J Io, Art. 30i; n. 1.537.
<'e 7 de Abril de -1921, regula,ndo a anterior; n. -1.801, de 24 ao
MjUo do 19S4; a 5.017, dc 13 de .Junho de 1934, ou de quaisquer
outras ieis çue venham a ser sancionadas criando taxas do valo*
rlzação em virtude de melhoramentos públicos. _

Quinto — Pelo produto de quaisquer outros impostas, taxau ou
etsiitribuições. que venham a ser especialmente criados c destinados
Ã Caixa de Financiamento a que se r«fere a presente lei.

a»  Os fundos da Caixa de Fina-nciamento do Plano
Transformação e Extensão ds. Cidade" ser&o obrigatoria e e.c-

rJuálvameuve emptegados no pagamento das desapropriações e
recúM necessários â execução do referido "Flano"; e noe serviçra
fló amorr rações c juros d3S operações de crecfrto, especialmente
dçrtSSà wSuprimento de fundes para a Caixa de Financia-
m"n5°io rios boletins diários da Pagadoria c da Recebedoria da
Secíetaria Geral de Finanças, flgararão em parcela especial, res-
•pcctivamonte, a despesa e receita da Caixa ds Financiamento do
Plano de Tr ms formação e Extensão da Cidade. ¦

§2°  Â. Tesouraria fará. um boletim diário da rclurida Caixa
d© yinanciumento, devendo, no recibo da renda diaria, ser 65PC'"
cificada a parcela referente á mesma» c os suprimentos à Paga-
doiia, para as despesas dessa Caixa, constarem de requisições es-
peciais. ^ Tesoureiro Geral, o Pagador e o Recebedor da Se-
.^tíria Geral de Finanças, íicam responsáveis pela aplicação
SSfwteo?ftos, d^ recurws da caixa de Financiamento do Pia-
•im de TT(LTi>sjoY7TULção s Extcnsõ-O da Cidade.

k 4° — Os recursos da Caixa -referida serão guardados no
1-UKa Forte da Prefeitura, mas era cofre especial, podendo era
S^qJr m-moato o Secretario de Viação, Trabalho e Obras Pu-
i ;Uí, pedir e assistir o balanceamento desse cofre.

Artigo 5o — As ünDOrtancias a que se refere o Artiso 3o de-
Tsrão figurar no espelho da receita da. Lei Orçamentaria como
Benda Extraordin-rfa com a devida especificação, e as doípesas

as mesmas forem custeadas, figurarão nas tabelas da
Hespesa com a neccssaria discriminação.

Artigo 8^ A Contadoria Geral da becrctaria Geral ae i. i-
«ancas usará na escrituração das Operações dn Caixa a que se
refere o Artigo 1» as contas que se tornarem necessanas para quo
noesam ser prestadas, a qualquer momento, as seguin,.es informa-
r£es sobre os recursos de que trata o Artigo 3 e sobre sua apii-
OR'Sa)  a lei que autorizou o emprestimo;

b)  montante do emprestimo, tipo da emisfsao, éomlwoés
« ^eso^sas para a seu lançamento, natureza a numero de titu'.os
«mltláos, juros anuais e condições de amortização;

c; — pagamentos efetuados com comissoca e despesas de
lançamento do emprestimo;

d) pagamentos de juros, efetuados nas épocas proprjas;
8) pagamentos de amortizações por sorteio ou compra de

OtiiÜc^, importancia apurada do emprestimo e recolhida á Cai»-
ss de Financiamento;

St — numero de apólices recolhida* & Cal*» de Financia,-
nssnfco quando a emissão fôr destinada ao pagamento, em titulos,
eo tipo que a lei determinar, das desapropriações efetuadas;

h) — numero de apólices da emissão autorizada pelo De-
creto numero 3.462, de 4 de Marco dc 1931, saldo das aplica-
çôçs efetuadas pelos Decretos ns. 3.463 de 4 dc Março de 1931
í 3.799, dt 15 de Mir;o de 1932, e recolhidas à Caixa de Finau--,amento psra os fins do presente decreto;

D — pigamentos efetuados com 03 recursos da Caixa, elaa-
etfleados pelas dotações orçamentarias ou créditos adicionais a
e!es referentes:

j) — recebimentos das quantia* que constituem os recursos
tia Caixa, devidamente classil içados.

Artigo 7o — A Diretoria dc Engenharia da Secretaria Geral
(t Viaçào. Trabalho c Obras Publicas fará, cm livros especiais,
or, seguintes registros:

i — de vendas de terrenos municipais resultantes dc me-
lhoramentos públicos, projetos executados do Plano de Trans-
formação e Er.tcn.ico da Cidade, especificando:

a» — a forma por que houve r Municipalidade os terrenos
oestmados a venda;

b) — o projeto aprovado pelo Prefeito ou Interventor para a
formação dos lotes ou sobras a vender;

c) — a autorização le^al para a realixaçAo da venda am hasta
publica;d; — a data do leilão efetuado, o nome e a residencia do«dquirente. as obrigações estipuladas ao comprador, o preço davonda, a-i; condições do pagamento: — se em moeda correnie, se«m apólices municipais;e) — o certidão da escritura lavrada pela Prefeitura comv adautrente,II — de investidoras para regularização de alinhamentos doslogradouros públicos, especificando:a) — o loca], rua. numero, nome do proprietário, area <Sautvestldura-,b) — o procedo em virtude do qual foi avaliada a invsti-entra, o numero da guia para pagamento da meema, a importan-cia paga; o termo lavraao, em livro especial, de acôrdo com o
Artigo 59 da Lei Organica do Distrito I'c<V.al, numero 196, de

13 dc Janclí O de 1930.
III — dc taxas de valorização em consequencia de Melhora-

mantos Públicos, cspccificindo:a natureza do imóvel sujeito á taxa, a rua, numero
? o nome do proprietário;' ) — a 'mportancía ria taxa de ar!>rdo com a iegisiação emrígo.. o numsro da guia pára pagamento da riesma. a quantia
p^ga.IV — de daiapmrlações parciats ou totais, de reeu'os, neess-
ssri<-. â execução Uo Piai o dc Tranalcrma^óo e Extensão da Ci-eiade. cspecificsnda:a) — o decreto que autonsou a desapropriação;b> — o orojeto psrcial cJo Plano dc Tra isfcsmcçâo r F.rf^nsáoea Cidade, devidamente aprovado pelo Prefeito ou Intervanior eieíistrado:

c) — a rua, o numero c o nomr do proprietário desapropriadoeu sujeito í recu o;cj) — o lançamento do imposto predial ou territorial doimóvel desapropriado;

0) — os valores mínimo, medir e máximo calculados paru a
desapropriação;f) — a avallaçno dn desapropriação, Justificada quando acl-
ma do mínimo estabelecido oor lei;

g; — a aulorisação do Prefeito ou Interventor para o paga.mento do recuo, 011 para. a lavratura de escritura, e a fôrma dc
pagamento;h) — o numero e data dos procepóoa de reeu"o ou dc deía-
prnpriaçfio;1) — a data da escritura acslrada, o cartorio do tabelião, 11-vro c pagina em que foi lavrada e assinada;t) — certidão da escritura lavrada e assinada;k) — o tenno do racu'o lavrado em livro especlol, de soerdocom o Artigo 59 da Lei Federal numero 196, dc 18 dc Jaucl-ro do 1936.

Artigo 8o — Dos projetos dc loteamento de terrenos muni-clpais, organizados pela Diretoria de Engenharia e aprovados peloInterventor ou Prefeito, scrào remetidas copias á Diretoria doi\itrlmonlo da Secretaria Geral de Finanças, afim de proceder-se a hasta publica, de conformidade com a legislação era vigor,e previamente autorizada, pelo Interventor ou Prefeito., A Direto-ria do Patrimonio expedirá á Diretoria de Engenharia as papele-tos para as Indicações das características de cada lote vendido,afim de ser lavrada a escritura pelo Procurador Geral dos Fei-tos da Fazenda Municipal. As guias para'pagamento, ;m moedanacionai ou em apólices municipais, dos lotes vendidos, serãoexpedidas pela Diretoria do Fatrimonlo e Cadastro eom as lndl-cações do que se trata dc Renda Especial destinada A Caixa deFinanciamento do plano de Transformação e Extensão da Cidade.Uma voz lavrada a escritura, será remetida uma certMfto da mies-ma a Diretoria de Engenharia, pela Diretoria do Patrimonio eCadastro, que arquivará o traslaao Sornecido pelo Tabelião.Artigo U° — As guias para pagamento de Investiduras e taxasde valorização, serão expedidas pela Diretoria de Engenharia,, coma Indicação de que se trata de Renda Especial destinada á Caixad« Financiamento do Plano de Transformação e Extensão daCtdaaç. Delas constará a obrigação, para o contribuinte, de provar,na Diretoria dc Engenharia, o pagamento efetuado, da importan-cia correspondente á guia.Artigo 10° — De conformidade com o que dispõe a Consti-tniijã.o Federal Artigo 157 C Io, da venda de terrenos municipaissera aei.luiado 0,1 °|° para a formação do Fundo de Educaçaomunicipal do Distrito Federal.

terior, organizado pela Contadoria Geral e visado pelos Secreta-rios de Fazenda, de Vlação, Trabalhos e Obras Publicas.Artigo 12" — Rcvqeair,-re as disposições em contrario.Distrito Federal, 31 de Março de 1937 — 49° da Republica.Olímpio de Mgí.oMtguel Tostee.Mario Machado(?) Aprovado cm sessão do Conselho Geral de 2 de Junhode 1937.

CONSELHO GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL

De ordem do Sr. Dr. José de Miranda Valverde, Presidentedo Conselho Gerai, ficam convocados os S'-s. Dr. Artur Uumplidode Santana. Dr. Luís Simões Lopes, Dr. iTan Monteiro dc BarrosLins, Dr. Mamei Paulo Teles de Matos Filho, Dr. Manuel Osóriode Sá Antunes e Dr. José pires do Rio, para 3 reuniáo ordi-naria que se realizará, amanhã, Quarta-íeira, ás 17 horas nasala das sessões do Conselho Geral, no edifício da PrefeituraRio de Janeiro, 15 dé Junho de 1937. — Daniel José Fon-toura, Sub-Secrctario do Conselho Geral.
REUNJAO DO DIA 7 DE JUNHO DE 1037Sob a presidência do Sr. Artur Cumpiido dc Santana, e coma presença dos Srs. Ivan Lins, Paulo Filho e Sá Antunes, reuniu-se 110 dia 7 de Junho corrente, ás 17 horas, o Conselho Geral doDistrito Federal, deixando de comparecer os Srs. Miranda Vai-verde c Simões Lopes.Lida e aprovada a ata da reunião anterior e despachou amatéria do e::pedieme, passou-se á ordem do dia, manifestando-se o Conselho sobre os seguintes processos .Proc. 94|1937, em que lí. vigiani, arrendatario das entradasdo Túnel Novo, pede a prorrogação do praro do arrendamento,e a preferencia, cm igualdade de condições, sobre os interessadosque apresentaram propostas 11a concorrência realizada em 26 deMaio. Relator, o Sr. Ivan Lins. — O Relator proferiu um pare-ccr verbal no qual declarou concordar inteiramente com os ter-mos do parecer a respeito proferido pelo Dr. 5.° Procurador dosFeitos da Fazenda Municipal, que se acha junto ao processoAprovando por unanimidade o parecer do relator, resolveu o Con-selho opinar no sentido de ser dada a concr-sáo a n. Viciani,pelos fundamentos contidos no referido pároco do Dr. 5.° Pro-curador das Feitos.Proc. 9311937, em que o Sr. Secretario de Educação e Culturapropõe uma nova aplicação da verba "26 — Pessoal 24" da suaSecretaria. Relator, o Sr. Curaplldo de Santami. Aprovando porunanimidade o parecer do relator, o Conselho, por considerar quea medida proposta contravem o disposto no art. 15, paragraioúnico do decreto n. 131, de 14 d: Novembro de 1935. opinou 110sentido de não ser atendido o alvitre do Secretario de Educaçãoe Cultura.Nad.a mais havendo a tratar, a reuniáo foi encerrada, ás.18,30 horas.Secretaria do Conselho Geral, em 0 de Junho de 1937. —Salvador Pinto Filho, Secretario.
REUNIÃO DO DIA 9 DE JUNHO DB 1937Sob » presidência do Sr. Miranda Valvorde e com a pre-sença dos Srs. Ivan Lins. Paulo Filho. Simões Lopes n Sá Àntu-nes, reUniu-sc no dia 9 de Junho corrente, ás 17 horas, o Con-selho Geral do Distrito Federal.Lida e aprovada a áta da reunião anterior, e depois de des-pachada a matéria do expediente, passou-se á ordem do dia, ma-niXestando-sc* o Conselho sobre as seguintes processos :Proc. 10111937, contendo o projeto de decreto que abre o ore-dito especial para pagamento aos professores estrangeiros contra-tados para a Universidade do Distrito Federal. Relator, o Sr.Ivan Lins. — O Conselho, aprovando por unanimidade o parecerverbal do relator, resolveu manifestar-se favoravelmente aoprojeto.Proc. 105i 1.937, contendo o projeto de decreto que reconhececomo logradouros públicos, com denominações oficiais aprovadasas ruas Carlos Ferreira e Freire Cardoso. Relator, o Sr. Sá An-tunes. «— O Consaiho, aprovando por unanimidade o parecer dorelator, manifestou-se favoravelmente ao projeto.Proc. 95U937, contepdo o projeto de aecreto que desapropria,total ou parcialmente, os prédios e terrenos da Avenida Suburba-na e das ruas Teresa Cavalcanti, Adalgisa. José M&riano. Ber-nardino de Campos, ]>eopoldina e Goiaz, necessários & execuçãodos Projetos 2374 e 2703, aprovados em 8 de Maio de 1035 e 38de Fevereiro de 1937. Relator, o Sr. Miranda Valverde. — oConselho, aprovando por unanimidade o parecer do relator, ma-nifestou-se favoravelmente ao projeto.Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, ás18,30 hora.--¦•"iecreWla do Concelho Geral, em 11 de Junho dc 1937. —Salvador Pinto Filho, Secretario, ;

SECRETARIA GSRAL DO JNTERIOR
E SEGURANÇA

GABINETE DC SFCaÍETÃRTO GERAL
EXPEDIENTE DO DIA DK JUNHO DE 1337WCSPiCHOS DO SH. PH5CRETARJO CZBAX.Ivone Celestino (1631) e. Henrique Nobrega df Frelttv, (M57>— Deferido.Gabinete do Secrstario G-eral, 11 dc Junho dc 1937. — Visto:.12. de Brito Figueira. 2' Oficial.

Rcquisiçáo n, 2fi, da Diretoria de Abastecimento1) 14—T—005 Tali\o impresso para o serviço geral decarnes, com 1(M folhos, cm 2 vias, numerados, de 1.>0.001 a200.000, de ncôrdo com o modelo junto •— Um — 500.21 14—T—00$ — Talao impresso para o serviço de Loeaçãocias Feiras Livres, eom 150 folhnn, em 3 viae. dc ncòrrlo com omodelo junto — Um — 10.3) 14—F—010 — Plcli8 imprensa de acôrdo com o modelojunto, n. 18 — Cnto — 50.4) 14—F—010 — Picha tmpresa de acôrdo eom o modelojunto n. 19 — Cento — 50.8) 14—F—010 — Ficha impressa de acôrdo oom o modeleJunto n. 20 — Cento — 50.ói 14—c—075 — Copa para processo de acôrdo com o mo-<Iek> Junto. n. 23 — Cento — 50.Requisição n. 33 cIa Diretoria dc Abastecimento1) 14—T—OT5 — Talão Impresso para o serviço ,tra) d««•umes, com 100 folhnn, em 2 rias, numeradas dê 200.001 aS50.000, de acôrdo com o modelo Junto — Um — 500.2) 14—T—005 — Talão Impresso Impo?to do Gado, com ;ò0tolhas, em 3 /Ias, de cores diferentes, ,de acôrdo com o modelo
junto — Um — 60.3) 14—P—010 — Papel absorvente para mimeoerafo, for-(nato oficio, em rersma de 3 quilos — Resma — jn.LOCAL DE ENTREGA — Diretoria de Abastecimento — rua20 de Abril n. 14.

FRAZO DE ENTRffiGA — A JuIto da Comissão.Distrito Federal. 14 do Junho de 1937. — Aldilio TostasAl alta. Presidente ds. Comissão.

COMISSÃO ESPECIAL DE COMPRAS
CONCORRÊNCIA N. 34 — GRUPO 12

(p^çamento em 30 nivsiFaço publico que no proximo dl» 18, ás II horas, na Se-cr etária Geral de Interior • Segurança. Edifício da Prefeitura,será realizada a presente concorrência perante o Presidente daComissão Esjjeci&l de Compras, observando-se rigorosamente oartigo 11° c seus Itens, do decreto n. &.018, de 13 de Julhodíi 1934. Requisição n. 2, da Diretoria de Turismo1' 12—G—010 — Grupo mapple, constituído de 1 sofá üe 3lugares, c 3 poltronas estofadas c com molas, forrados de panocouro de côr verde escuro — 1 — Um.2) 12— G—010 — Grupo mapple, constituído de: 3 sofí»de 3 lugares c 3 poltronas estofadas e com molas, forrados depano couro de côr marron — àru — 1.3) 12—P—030 — Poltrona de imbuía o*j peroba lustrada,de pés fixos com assento de palhinha de 50 cm. x 5C cm., braçosrccurvados — 1 — Um.41 12—F—040 — Estantes de peroba ou Imbuía lustradacom porta envklraçnda, corr«Uça. 4 prateleiras medindo lm,55de altura, lm.20 de largura e tí.37 de fundo — 2 Uma.I.OCAL DE ENTREGA — Diretoria de Turismo e Propa-gnnda — Feira Internacional de Amostras — Av. das Nações.PRAZO DE ENTREGA — A Juízo da Comissáo.Distrito Federal. 14 de Junho dc 1937. — Aldilio TosteiMalta, Pr^identc da Comissão.
CONCORRÊNCIA II. 35 — ORUTO M(PAGAMENTO rM 30 MAS)Faço puh.ico que no próximo dia IR, As 12,30 horas, nu Sc-cretaria Geral de Interior e Sesurança. Edifício da Prefeitura,será realizada a presente concorrência perante o presidente daComissão Especial de Comprar, observando-se rigorosamente oartigo 11° e seus Itens, do decreto n. 5.018, de 13 dc Julhode 1934. Requisição n. 8. da Diretoria de Abastecimento14-—T—005 — Talfio Impresso paia o serviço geral decarnes, com 200 folhas, em 2 vins, numeradas de 50,001 a 100 000,oe acôrdo com o modelo junto — Um. — SOO.2> 14—T—005 — Talio Impresso para o serviço de Taxade Estacionamento e Pa-ssagcm pelo Entreposto Municipal, com!50 folhas, em 3 rias. de coren diferentes, de acôrdo com o mo-delo junto — Um — 30.3) 14—T—005 — Talão impresso Imposto do Gado, erm Irtifolhij. em 3 vias. cõres diferentes, de acôrdo com o modeloJunto — Um — 50.IZequsiçâo 71. 15, da Diretoria 'lc A ^Histccimenio1> 14—--T—003 — Talão imp-esso para o serviço g^ra? dscarnes, com 100 folhas, cm 2 rias. numeradas de 100.oru a 129.000,óe acôrdo com o u.odslo <"n'o — Um — f.on.21 14—T —OO.i — Talfto imoreiso Importo do Gado. com150 folhas, cm 3 vias, tíe côres diferente*, de a^^rrdo com omodelo jimto — Um — íO.3> 14—T—001 — Talão impresso para o serviço de Marca-cíoê c Postes dç leite, eom 150 fc!has. em 3 vias. de acôrdo como mndelo Junto — Um — 50.4> 14—T—-005 — Talào imprei»so para o serviço de loca-cão das F-;,ra:, Livre.-, com 1 ">0 folhas, em 3 rias, de acôrdo commodelo junto — Um — 5o.5) 14—P—010 — Papel absorvente para mimeografo, for-cia lo oficio, cm ritma dc i quilos — Resma — 50.

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937• ATOS DO SR. SECRETARIO GIOIALNa Diretoria de Abastecimento:Licença:Foram concedidos, a partir de 20 de Abril ultimo, sessentadias de licença, nos termos do n. I do artigo 8." do decreto nu-mero 2124. de 14 de Abril de 1925, ao escriturario de 2.1 claüso- Ivone Celestino.Na Diretoria de Segurança:Dispensa de ponto:Foram concedidos, a partir de 31 de Maio ultimo, 1C0 dias dedispensa de ponto em prorrogação, com vencimentos intesrais,nos termos do artigo 1.° do decreto n. 3.786, de 27 de Fevereirode 1932, combinado com o paragrafo único do artigo 45 do aecre-to n. 2124. de 14 de Abril de 1925, ao guarda designado — Hen-rique Nobrega de Freitas.
Diretoria de Interior

ARQUIVO GERAL
EXrüDIENTE DO DIA 14 ÜE JUNHO DE 1S37DEÍPACKOS DO SXt. CHUTE DA láECÇAOAugusto Dias Grutt — O Arquivo Geral não pôde certificar

o que requer' por falta dç elementos.
Emilla de Amorim Pereira — O Arquivo Geral não tem ele-

mentos para atender o pedido de certidão. Dirija-se ao Departa-
mento de Educação para onde é encaminhada a sua petição.Roberto Aguiar da Silva — Compareça ao Arquivo Geral, afim
de prestar esclarecimentos perante o Chefe de Secção.

Otavic Francisco Cruz — Apresente carteira funcional.
Compareçam ao Arquivo Geral afim de retirar as certidões re-

queridas para não ficarem sujeitas á taxa de perempçáo:As certidões serão entregues ao proprio e mediante carteira
funcional. _Etidoxia dos Santos Rebelo Brasil, Eugênio Rosa, Guilherme
cU Cunha Moreira, José da Silva Vieira, Manuel Maximiano Pe-
reira Torres, Manuel Luis da Silva, Manuel Lourenço da Fc:ise-
cr e Suzana de Oliveira Santos Cavalcanti.

Arquivo Geral, em 14 de Junho de 1937. — João Duarte de
Morais Júnior, escriturario. — Visto: Resticr Gvnçalves, Chefe
de Secção.

Conselho Consultivo de Turismo
SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 1937

Presidencia do Sr. Alb-rto Woolí Teixeira;
Secretario — A. Gla^ser.
Aos sete dias do mês de Junho, ás 10 e meia horas, no Ptlacio

das Festas, presenter. os Srs. Alberto Woolf Teixeira, Diretor de
Turismo; Laercio Prazeres, Sub-Diretor de Turismo; Juvenal
Murtinho Nobre, representante do Tourlng Clube; Antonio Silva
Porto, representante do Centro Carioca; Davld Haguenauer, re-
presentante do Centro TransatJantico de Navegação; Manuel Ber-
nardino. representante do Moto Clube do Brasil; Oscar Lou-p, re-
presentante do Ministério da Fazenda; Vaidemar Eandeira, re-
presentante do Ministério do Trabalho; Creso Braga, rc-presentan-
te do Ministério da Agricultura; José Araújo Mota, representan-
te do Sindicato Hoteleiro; Mario Guaraná de Barros. represen-
tante da Alfandega do Rio de Janeiro; Ciro Faruia, reprcse.itr.nte
da Light and Power, o Alberto Woolf Teixeira, representante do
Clube' Municipal, s?o iniciados os trabalhos.

O Sr. Presidente declara aberta a sessão c manda ler o ex-
pediente.O Sr. Secretario precede á leitura c!o sesuinte

Expediente:
Telegrama do Dr. Paulo Zjnider, nos seg-uintes termos:"Dr. Alberto Woolf Teixeira
RioRogo a V. Ex. a fineza de apresentar ao Conselho Consu3-

tivo dc Turismo e Propaganda meus agradecimentos multo p;-
nhorados pc:o gentil telegrama dc aplausos o congratulações com
que honraram a minha modesta atuação como clinico espaclali-
xado nesta formosa Capital. Essas manifesteçõeo da apreço c
carinho servirão também como Incentivo ao meu sincero desejo
de cooperar com a patriótica obra de progresso e civilização a
que estão empenhados V. Ex. e o digno Conselho quo eaclareci-
damciite preside. — Atenciosas saudações".

O Sr. Presidente propõe ao Conselho um voto de congratu-
laç.ões e aplausos ao Automóvel Clube do Brasil, pelo brilho e
extraordlnaria repercussão da corrida Internacional de automo-
vçis realizada Domingo, 6, no Circuito da Gavea.

(O Conselho manifesta-se unanimemente de acôrdo).
O Sr. Mario Guaraná de Barros declara que concordou com

o vote de congratulações ao Automóvel Clube, proposto pslo Sr.
Presidente, tendo cm vir.ta a corrida em si mesma.O Sr. Presidente referr-.se á atividade da Diretoria de Tu-
rismo.Comunica a realiSíjçáo — como teve ocasião de anunciar na
Ultima sessão — da batalha de flores, na Quinta da Bòa Vista.
Conforme é do conhecimento do Conselho, não pôde, em vista domáo tempo, ser realizada no dia 23 de Maio. Transferida para o
dia 30, teve uma concurrencia extraordinarla, alcançando verda-
deiro brilho, sob todos os aspectos.

O Sr. Juvenal Murtinho Nobre dix que o brilho decorreu do
trabalho do Sr. Presidente, a quem ° Conjelho deve render todas
as homenagens pelo relevo que soube imprimir àquela festa.O Sr. presidente acha que as congratulações cabem a todosos Srs. Conselheiros, porque a festa foi realizada, com a celabo- i
ração valiosa do Conselho de Turismo-Comunica que a Diretoria de Turismo iniciou a sinalizaçãodas estradar de rodaçtm do Distrito Federal com a colocação desetas Indicativas r.as estradas.

(Mwtríi aos Srs. Conselheiros fotosrafian de algumas dessasseiasí .
Qualifica esse serviço íle rtievante, porquanto muitas vezesttiii automóvel quo queira ir, pir evemplo, para s "Mesa do Im-

perador", chega » um certo ponto dc cruzamento e não -,abe quecaminho deva tomar. A sete constitue, pois, um excelente fatorde indicaçã ».
O Sr. Juvenal Murtinho Nobre diz que é um serviço quepôde. na verdade, ser classificado como de grande relevância,O Sr. Presidente salienta que as placas foram feitas de acôr-do com a convenção internacional: — fuwjo «.marejo e letras

pretas. Vão ser colocadas, por enquanto, em todo o circuito iaTijuoa e, depois, nas demais estradas do Distrito Federal.O Sr. Antonio Silva Porto pergunta se no Alto da Bòa Vistanio existe uma placa geral.O Sr. Presidente responde que ha diversas placas antigas,colocadas, se não se engana, ao tempo do Prefeito AntonioPrado.
O Sr. Juvenal Murtinho Nobre é áè opinião que sejam subi,-tltuidas por placas modernas.O Sr. AÍftenio Silva Porto, acha que sa pl:,.-As não devemser colocada? somente nos cruzamentos de estradas. E' util q,:eno Alto da Bôa Vista haja Indicações pare as Fumai, Viste Chi-nêsa, Corcovado, etc. Dessa forme, o excursionista se orientara

perfeitamente.O Sr. Presidente declara que no Alto da Bôa Vista ha dlver-sas setap indicativas para Paineiras. Cascatlnha, etc.; e no cru-zamento das estradas também outras serão instaladas.A seguir, refere-se á distribuição de prospeclos de pi opa-
ganda, feita pela Diretoria de Turismo desde o inicio da sua ges-tão, a lfi de Janeiro do corrente ano.

No mês de Janeiro foram distribuídos 373 prospectos; Teve-relro, 9.710; Março, 17.939; Abril, 25.278; e, finalmente, no mésde Maio, 32.270.Salienta ao Conselho como se tem acentuado, cada vez mais,em algarismos bem expressivos, o serviço dc distribuição de pr&j-pectos do Distrito Federal.Oferece aos Srs Conselheiros exemplares dos prospecto? quea Comissão Organizadora da Casa do Brasil na Exposição Inter-nacional de Paris mandou confeccionar.Comunicfi., ainda, quo a Diretoria conseguiu da Estrada deFerro Leopol lina um abatimento de 50 "|° nas passagens de gru-pos de dez ou mais turistas, com exceção para .os trens de Pe-tropoll- t os fcòtJeciais para Fribureo. porque já goram de preçosespeciais. Todos aqueles que estiverem nestas condições poderão,por intermédio da D;retoria de Turismo, obter o desconto.O Sr. José Araújo Mota vai enviar, por intermédio do Sin-dicato Hoteleiro, uma circular a todos os associados, comqnkan-do essa resolução dc Estrada de Ferro l.-eopoldlna.
O Sr. Presidente diz que. de acôrdo com o "Calendarlo Tu-ristico", a Diretoria dè Turismo pretende, este mês, realizar al-

gumas das festas Juninas. Serão levadas a efeito, a 13 e 24 docorrente, no campo do Russell, no Meycr e era Bangú e a 29, na
praia de Copacabana, cm homenagem ã data dos pescadores.Estas festas constarão de profusa iluminação, participação de con-
Juutos de musica regional e bailes públicos, rei-.do queimados fo-
gos de artificio na ponte do Calabouço. na1; noites de Santo An-tonio e S. João e em Copacabana na noite de S. Pedro.O Sr. Presidente cientifica ainda ao Oonse*.ho a terminaçãodo concurso de interpretes-guias de turismo, com a claaslíicaçaode doze dos candidatos Inscritos.

Essas as atividades da Diretoria de Turismo no dfeurso en-
tre a ultima sessão do Conselho e a presente.O Sr. .Juvenal Murtinho Nobre dia que jà manifestou as con-
gratulações do To :ring Clube pelo sucesso obtido pela Diretoriade Turismo em relaçfo i "Batalha de Flores", reillíadA na Quintoda Bôa Vista, nrü últimos di&s do més passado.Como Associação técnica, se permite lembrar qu' o Conse-lho de.vc cuidar, ademais, do* assuntos fundamentais 'n turismoe pó-los em pratica, poroue êles vèm sendo tratados d ie outras
administrações, sem. entretanto, terem sido lavados avahte.Insiste novamente na questão da federslKição dai .--arteiras
de motoristas, porque considera o assunto fundamentei para o
desenvolvimento do turismo inter-estadual. Além do mais, é In.-
justo que os brasileiros fiquem num olano inferior aos eUrangel-
ros que, apre -jatando suas carteiras, podem guiar seus automóveis

durante o tempo do estadia, enquanto que os nossos patrícios t*raum numero exíguo de dias para gozarem dessa faculdade.Outra questão fundamantel t a questão dos ruídos, Já foca-Uzada no Conselho.Urna outra é relativa no conforto do turista. Entre outrascoisas cie», a (alta absoluta dc cantinas. Pensa que seja a unlcaCapital do mundo não aparelhada para este fim.Ref.ínndo-iie á constituição do Conselho, lembra a talta cieum ei';muito precioso, qual o representante da Policia. Antiga-monte, representava, aquela corporação o Dr. Israel Souto que ro-sol via, cie proprio, os divevsos casos quo dependiam daquela re-partição. forma, os assuntos depois de discutidos e apro-vados pelo Conselho eram quasi que imediatamente postos emexecução.
Ha outros assuntos que o Conselho resolveria facilmente.Cita o caso da g&i/oUna do corr- < iv Hans Von Stuck, Impedidade desembarcar sen o p; jamentt ,-los dJ;-ritos. Se houvesse noConselho um representante da Allaaclega do Rio de Janeiro es'ecaco seria prontamente resolvido, ev,tendo-se contratemposO Sr. Presidente declara que o Dr. rsrael Souto ainda faxparte do Conselho. S Ex., ciHrctnnto, à que não tem compare-eldo át sessões.O Sr. Juvenal Murthriio Nobre reicre-Be ao trafego Acha¦lue o representante da Light poderia apresentar um plano tccnl-V3 dc vlação.Salienta o conceito em que e tido o Conselho, que tem con-seguido o que cada um dos seus membros, por si so, não conse-sairia,O Sr. Presidente pergunte em que condições está a questãoda tcderalizaçiio das carteiros de motorista.O Sr. Juvenal Murtinho Nobre responde que foi escolhidauma comissão para entender-se com o Chefe de Policia Antesporém, dc ser constituída nssa comissão, em sessão anterior em'que foi discutido o assunto e á qua! esteve presente o represen-tante da Policia, Dr. Israel Souto, ficou resolvido que S E>*aproveitaria a realização do Congresso de Chefes de'FoUcta*a rca-lizar-se nesta Capital, para. tratar desse assunto.Por sutro lado, já havia sklo combinado um ponto de par-tida, que era o da emissão das carteiras pelas autoridades da",cidades com mais de 100 mil habitantes.O Sr. Presidente pergunta se a Comissão não resolveu aJ-çruma coisa com o Chefe de Policia.O Sr. Juvenal Murtinho Nobre responde que S. Ex ilncLinão pode receber a comissão.Terminando. dJz que eram essas as considerações que des--Java fazer, salientando mít uma vez que o Conselho precisa estarintegrado, pata que todús esse3 problemas não sejam somentediscutidos e aprovados, mas, principalmente, que scam postos empratica, sem o que não sc pódo cogitar do desenvolvimento doturismo.
O Sr. Ciro Farina acompanhou as observações do Sr Jtrre-nal Murtinho Nobre, representante do Touring Clube, e faz sua*as palavras de S. Ex. indo, entretanto, mais longe.O Conselho Consultivo de Turismo, como auxiliar de S Exo Sr. Presidente, não será util se continuar como está. Se o Con-selho tivesse a presença constante dos representantes úe todosos Ministérios, de todas as entidades, da Policia, da Imprensaetc., sua ação seria muito mais eficiente. Quando fosse designa-do o representante da Impr.-nsa — poderia nio sor o Presidenteda Associação que, por outras ocupações, não pôde comparecerás sessões — ds antemão êle declararia se podia ou não desin-cumbir-se dessa missão.O Conselho, por maior ,ue fosse, só lucraria com isso. Maistodos assumiriam o compromisso de assistir é-s sessões, mesmochegando mais tarde ou saindo antes do encerramento No fimda sessão, o que ficasse resolvido, seria dado a conhecer a todos.O que está dizendo e no sentido de reforçar es palavras dorepresentante do Tourinrt Clube, porque S. Ex. esclareceu perfei-lamente o sru pensamentoA seguir refere .te á qu -stfio do irafego da. cidade, sobre cujoassunto foi nominalmente c.iama.tio a se manifestar.Tece largas consideraçõc..-. sobre o assunto e sobre os ruídosna Ci<iadn e cnnrlue opinando por uma solução urgente para estesaols problemas, de vlto.l mter-sse para o turismo no Distrito Fe-dera!.

Os Srs. Oscar Loup e Ma:uiel Bernardtao fazem também ob-servações a respeito.O Sr. Presidente acha o assunto dc trafego no Rio de Ja-nelro lun tanto complexo. lembra, que o caso seja ventilado sobo ponto ce vista turístico e que se realize uma sessão especialdo Corii-eilio, para esse flru, com z presença do proprio Inspetordo Traiego, o Sr. Edgar Estrela.O ir. Antonio Silva Porto sugere que se conv:áe o Dr. Coste.Ferreira, dedicado estudioso do assunto, a toma; parte na reu-n.ião, porque é!t- tem estatísticas completas sobre a matéria.O Sr. Oscar Loup sugere que também se convide o Dr. Fio-restii Miratide. Filho, que também é um estudlcso e técnico rioassunto.
O S-.-. Presidente aceita as sugestões e declara que ainda estemos convocará a reunião extraordinarla do Conselho para o ftmespecinl do estudo do trafego no Rio de Janeiro.O Sr. José Avaujo Mota tem conhecimento de que nas repu-blicas Argentina e Uruguai existem boatos alarmantes sobre ásituação política do Brasil. Tem recebido cartas de varias pesrojeperguntando se podem vir ao Brasil.O Sr. Presidente informa que logo que apareceram easesboatos comunicou-se com a Comissão de Turismo de Buenos Ai-res, especialmente com o St. José Parodi, que todo o Conselhoconhec.\ tendo sido feito uma declaração nos lornais daquela cl-dp.de .«obre a Inverdade dessas noticias. Nessas condições, o as-sunto ficou inteiramente esclarecido.O Sr José Araújo Mota ignorava essa circunstancia, razãoporque trouxe o assunto ao Conselho.A seguir, pensa que já é tempo dc ser iniciaria, a propagandade turismo para o veráo.Comunica o Conselho que os hotéis eitão cilr.rtostos a fazeruma redução de 10 ^ nas diarias.O Sr. Oscar Loup diz que ha pouco tempo chegou um s»uparente que não conhecia o Rio e pediu-lhe que o levasse a al.gum liirar de diversão. Lembrou-se de ir ao Casino da UrcaLa chegando, porém, não conseguiu entrar, embora fizesse verque era membro do Conselho. E a ra*âo era de que ali se reall.zava uma festa particular, a cujo ingresso não se permitia nemraesmo sob pagamento.Pensa que aos turistas deveria cer facilitada a entrada OConselho poderia conseguir dos Caslnos que nos casos desses arreivdamentos fossem abertas erceções para turistas em transitocidade. *

O Sr. Presidente responde que a Diretoria de Turismo faráuma solicitação nesse sentido.O Sr. Crcso Braga comunica que o Sr. Aloislo de Almeidsrepresentante do Ministério da Viação, não pôde comparecer ásessão de hoje, porque a hora coincidia com a de uma outra re-união no Ministério do Exterior.O Sr. Presidente diz que o Conselho fica inteiradoA seguir, pergunta se mais algum Sr. Conselheiro desci»usar da palavra. ¦— (Pausai.Deseja, antes de encerrar a sessSa, fazer uma sugestão aoConselho, a exemplo do que decidiu o Consaiho cl» Feira de Amos-tras; que haja uma lista de presença dos Srs. Conselheiros- ena hipótese de alguém faltar a duas sessões, sem justificação 'ser
pedida à entidade r,ue representa a designação de seu substitutoConsultado o Conselho, í: aprovada unanimemente a sugestãoE nada m^ir. havendo a trata , levanta-se a sessão re 13 horasg Sõ minuto.'.

Direforia de A^asíecimanío
EXPEDTÍINTU r.O DIA l-t DS JUNHO DE 1937despachos no en. irtrn-DrKETCit nsçiihI-eontíno Jose de Sou;=r. í'. .541-37) ; Arostinho Rodrigues Cas-•nnhr (l.(>0:i-31); Jose Joaquim Ferreira (1.610-37); João Lan-cas (1.621-37); Manuel A>*êde (U.81S-I>»); Demetrio Antonio daCunha (S.306-37); Abílio dá Silva .3.316-37) — Deferido (Pu-bllcaílo novamente jxir ter ;aic!o com incorreções)José Aumari Porto (5..1S3-37): Domino-os Rerr,„„„ . . , .   —..laido Soares(5.292-37): Antonio .lose Cardoso (5.262-37): Josue da Cunha.OUveira (5.327-37); Jo?d dos Santos Sllva (5.340-37): AntonioMadeira Cavaco 1.340-371; Bartolomeu Dias (5.366-37); D»viGrimberc (5.S6S-37): Manuel fiiiraes Wnrdii-a l*. AOJt.Vri. nv«n.  Moreira (3.426-37): Fran-cisco Stumbo (S.434-37): João Lopes Magalhães (5.4S5-37);Manuel antonio Chag.*. (5.447-37); Antonio de Almeida (5.452-37); Fernando Fadua (5.485-37); José Lopes (5.515-37): An-toiip Pereira de Carvalho (4.251-37); Gastão André (4.401-37)-Romeu Bota (4.073-37); Maria das Dores (4.069-37); ManuelGonçalves Dias (4.034-37): Manuel Rodrigues Batista (3.914-37): Durval José de Uma e Luis Augusto dos Santos (4.347-37);Tornai Rodrigues Mourão (4.459-37); Ana Gopçalves Farroco(4.529-37); Claudionor Antonio Pereira (4.991-37): Durval Josédo Uma e Luis Augusto dos Santos (4.9í»j-37); Rubem MatosBarreto (5.096-37); Rubem Matos Barreto (5.097-37); ArdenerPereira Mcrcadante (5.112-37): Evaristo Xavier Pinto (5.130-37):; José A.naral (5.190-371; Elisco Ctndon Clcrígo (5.193-37);Josc Maria Teixeira (4.508-37) — Deferido, de acôrdo còm asinformações.o. Silva & C. I»td. <S.820-37) — L*cferido. Cobre-se a partir(Jn amarJiã, por ter sido autorizado o funcionamento do reque-rente.

Sofia Lazs.ro Adücl (5.510-37); Jooó Pinto Luzana (5.495-37): Manuelino da Silva (5.397-37); Joaqulna Soares Llnm(5.322-37); Adelino Rodrigues da Silva (5.321-37); José Senra(5.196-37); Osvaldo Segovia (5.197-37); Aurora de OHvir»'5.237-37); Inácio Curi (5.22S-37); Miguel Abode Tomé (5.J63-37); Antonio Auguiío da Cunha (5.266-37); Silvio Gomes da Sll-va (5.295-37); Umbclino Cabral da Silva (5.314-37); AristidesFerrar (5.1PI-37); Francisco Mendes da Costa (õ.194-37) —
Concedo o prazo solicitado.Annindo Coste (4.912-37): José Antonio da Silva (5.183-37);Isolina I»uis da Costa (5.3S7-37); Jo&o Patrício dos Santos (5.433-37) — Concedo o praso de trinta dias.

Antonio Moreira Gomes (4.53S-37) — Declare o comercio
que pretende exercer.EXIGÊNCIAS A :>ATTSF.\ZER

Luís Fírmino da Rocha (5.055-37) — Satisfaça a exlgencla.Em 14 de Junho de 1937. — Pedro Matei, 4o Oficial, encairo-
gado do Protocolo. — Visto, .'t. Furtado de Oliveira. Chefe de
Seerão (Expediente).

BOT£ri.>f 3^. 129
SABADO. 12 DE JUNHO DE 1&37 — FLS. 23Primeira, parteATOR DO St:. I.xmtVTNTO*

I — I.ieenra — Concessão:
Em 8 de Junho de 3337 (proc. 3.920-37) — feitor de 1» c!ns-

se Tubsl Carlos da Lua — Concedendo um ano de liccnça, nos
termos do art 20 do decreto n. 3.124. de 14-4-925, a contar da
2S de Mnrço ultimo.

•TOS DO SBCStET.\*IO GCTAt.
1T — I.*>ença — Concc*3ác:
Em 2 ci Junh • de 1337 (proc. S.667-37) — foguista d« 1"

clas-e Marir. ->ag: d Oliveira — Concedendo, a partir dè 15
de Maio ultim •. cer :o c oitenta dias de licença, em prorroga-r«ào nos termos do urt. ' do decreto n. 3.786. dc 27-3-932.

EXPEDI NTE DA DIRETORIA
ATí-, i>o sa. : -sr.-roR

III — Translere- Ha dc tuncion rio:
Km 10 dc Junho .:e 1937 (proc. -1 :à9-37) port. n. 74 — Trens-
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ferindo dfl Eccçílo de Expediente para a de Estatística o escrita-rario do 2» ciasso Fícderlco Fragoso Solou Ribeiro.
DESPACHOS DO sn. DIRETORXV — Cancelamento de matricula tornado sem efeito:Em 5 fio Junho de 1937 (proc. 4.001-37) — Antonto Vieira— Tornando sem efeito o despacho exarado cm 14-4-037, no pio-eeiso n. 2.100-37, que mandou cancelar a matricula n. 8G.1, íl-ermo, em consequencla, cancelado o item III do Boletim n. 86.de 10-1-037.

JORNAL DO BRASIL — TE^A-FEIRA; 15 n* JI imho DE 1937

SUE-DIRETORIA FISCALCOMUNICAÇÕES DIVERSASV — Feiras livres — Matrículas sujeitas a pagamento de multa:Feirantcs notificados nas feiras livres, cm 8 do corrente, porterem infringido o nrt. 50 do decreto n. 5.408, de 21-2-035:Item 2 — matricula n. 1.045, Benedito Soares Ferreira —
ÍOÍOOO.Item 6 — matricula n. 1.775, Mario Fernandes — ÍOÍOOO.Item 18 — matriculas ns. 1.405 e 1.080, Lourlval BernardoGomes e Fares Zarour — respectivamente 30$000.As multas deverão ser pagas dentro de dez dias.

EM 14 DE JUNHO DE 1937KENDA ARRECADADA EM 12 DE JUNHO DE 1037Imposto de gado Renda do Matadouro 
passagem no Entreposto Municipal Renda dos mercados 
Feiras livres 
Emolumentos diversos Postos de leite
Eventual • Percmpção 

terminará cm 30 de Junho do corrente ano, o prazo conce-tildo pelo Decreto n. 5.956, de 10 destò mês, para validadedas inscrições feitas no extinto Departamento de Compras.
JPor isso, as firmas comerciais i itorcsãndas em apresentar
preços nas concorrências admini.itrativas que se realizarema partir de Io de Julho, são convidadas: a requerer, desde já,nova inscrição, de acordo com o disposto no Dcercto nume-ro 5.936, dc 3-4-37 c as instruções baixadas pela circular nu-mero 16, dc 19-5-37, do Sr. Interventor.

Comissão dc Compras ria Secretar^i Geral de Finanças,em 29 de Maio dc 1937. — LAURO VASCONCELOS, Chefe daComissão de Compras.
Diretoria de Despesa

38:750$9001:71758008715000
$4:4808700333100
$80500024$200

Soma: 45:0385100
Suplementar — (exercício findo)

Total: 45:0585100
.Quarenta e cinco contos, novecentos e cincoenta e oitomil e cem réis).Remi Fig. Plmentel, Escrit. de 3-' classe. — Visto, Alfredo•etnone, Chefe de Secção (liecebcdoria).

EDITALFEIRA S-«LIVRESFaço publico, para conhecimento dos Interessados que, juntnmcnte com o pagamento das locações do mês de Julho p. vin-
douro, será cobrada a taxa prevista no artigo 23, do Decreton.° 5.408, de 21-2-035, ficando isentas desse pagamento as ma-
trlculas que gozam dos favores do paragrafo 3.", do artigo 45. do
Decreto n.° 121, de 14-11-036.Os feirantes, inclusive os lavradores que gozam da Isenção
acima aludida, deverão apresentar suas chapas, para substituiçãodos selos do ano em curso, na Administração das Fciras-JLiivres,dc acordo com a erra!a nbaixo :I.0 dia util la 1502." 151 3003.° 301 450'4.° 461 600

5.° 601 7506° 751 I.'OO7.° 901 1.0508.° 1.051 1.200S.° 1.201 1.350jO.o 1.351 1.50011.° 1.501 1.65012,o ! e5i 1GOO13.° 1.801 1.950

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1Ü37DLSPACHüS DO SU. DIRETORSalvador Lopes dos Santos Ferreira. Iracema Torrentes Pe-reira. José Macedo de Araújo, João César da Silva, Josó Alber-to de Melo, Ranulfo Pacheco Dantas, Carlos de Antas RangelVasconcelos Júnior e João Valente — Deferido, como se Informa.Francisco Magalhães Selxas (duas petições), Crlstovão Fran-colino de Sousa, Miguel José de Sousa. Herculano do Pat.lor Ai-meidu, e Bernardino da Silva Atuído — Aceite-se, em termos.A. Cardoso da Silva — Compareça a este Gabinete.Francisco e Álvaro de Oliveira Dias Freitas Guimarães —Levanto a percmpção. Prossiga-se. Milton Jiquiriçd.Serão pagas no dia 15 do corrente (11° dia da tabela) as se-guíntes íollias do mês do Maio proximo rindo:NA 1* SECÇAOUvro 54  Gulchet 2Livro 55 ••  Gulchet 8Livro 56  Gulchet 4Livro 57 Gulchet 6
Nota — O pessoal que não tenha recebido seus vencimentosnos dias ma: .'.•¦los. só será atendido aos Sábados de cada sema-na até ás 1J licras.

LivroLivroLivroLivroI.lvroLivroLivroLivro

139140141
142143176177178

NA 2" SECÇAOPESSOAL OPERÁRIO

7405773277367011!7GC3708,]F06H8718
4." Secção de Despeza, 15 dc Junho demaràes, 3." Olicial.

l.ru"30 21200 2CJC0 31171 30190 4201218043 21238 20710 311BU 3C«03 4288310137 21384 20173 31307 30308 429311101114 21401 23874 31377 201W0 420b3102.'i2 21400 261188 3H«U 30rtU1
16!")!) 21511 20001 31474 370031031(1 22112 26011 31.578 3710410353 22167 27033 31591 37115

1037. Arcêo Gul-

Contadoria Gorai

inicial do pruiso pura requerer a Caixa adqulrmte a pver.bação do imóvel em seu nome; di-lo o art. 40 do dec n* 4 ea»"OS ndqu rentes são obrigados a i-equorer transfcrenclâ no omS
Imóveis". COntadOS C'a C'nta dn transcrlçáo no ReRlstro dí»
Rmrir^Srêt^d^e^ita11 JUnh° dC 1D37' ~ Ed°ar ^

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1036DESPACHO DO BR. CONTADOR GERAL INTERINOAntonio Cid Loureiro — Junte procuração.Rio dc Janeiro, 14 de Junho de 1037. — Nadir Xavier Gomes4." Oficial.
ARRECADAÇAO BRUTA DIARIA EFETUADA PELA SUB-DIRETORIA DE RENDAS

AI ES DE MARÇO

1936 1937

Total do dia Total
até o dia Total do dia

nonononono

locallocallocal
lccallocalGuichetGuiehetGulchet

Diretoria de Abastecimento, em 9 de Junho de 1937. — Dr. II.Plane de Freitas, Diretor.
Sub-Diretoria de Inferior' EXPEDIENTE DO DIA 11 DS JUNHO DE 1937DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETORClube Sportivo de Equltação (050) — Apresente provas do-cumentais idôneas de que o titulado continua a praticar os atos

que o tornaram merecedor da distinção que lhe foi conferida e
pague a taxa de expediente de revalidação do titulo.

Diretoria de Segurança
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937DESPACHOS DO SR. ASSISTENTEEXIGÊNCIAS A SATISFAZERAroldo Ferreira Tavares (1705137) e Antonio Pedro de Sousa<1702j3í) — Submetam-se á inspeção de saúde no T — D. E. P.João Batista da Silva (1633137); Roberto Santa Eufemia Fa-rinhas (1699j37) — Submetarn-se á inspeção de saúde no Centrode Perícias Médicas.Diretoria de Segurança, 14 de Junho de 1937. — A. Faria,auxiliar 'de escrita.

2.° SECÇAO(CONTADILIDADE E ESTATÍSTICA)Autos de flagrante:Foram lavrados por estas Diretoria, os seguintes autos de fia-
pran.a:Pela 35" Circunscricão (Ilha de Paquetá): — Contra Froderi-co de Cetta, por estor construindo embarcações e ter deposito demaquinas para esse fim, sem licença, á praia Marechal Florianonumero 24.Contra Judite Bormann, por estar funcionando com oficina dcestaleiro, sem licença, nos fundos do prédio á praia José Bonifa-cio n. 165.Diretoria de Segurança, 14 de Junho de 1937. — Sinesio deFigueiredo, auxiliar de escrita. — Visto: Ulisses Bcllem, Chefe
de Secção.

SECRETARIA GERAL DE FfNANCAS
GABINETE t>t SECRETARIO GERAL

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937ATOS DO SR. SECRETARIO GERAL
Designações:Designando os serventuários da Inspetoria Geral do Jogo —

fíoivxio Baiense. Vitor Mariano Dantas Lessa. Manuel Velho Bar-
reto Caeté e Manuel da Silva Bastos para servirem na Direto-
ria de Despesa.Dispensa:Dispensando o Io oficial da Diretoria de Fiscalização Nica-
nor Fontoura da comissão que vinha exercendo no impedimento
do delegado fiscal Antonio Garcia Goulart e designar o mesmo
Io oficial para servir como delegado fiscal interino da mesma Dl-
retoría, no impedimento do delegado fiscal Francisco Chacon.

Licenqa:Concedendo, á vista do laudo medico, á 4" oficial da extinta
Diretoria Geral da Fazenda Municipal Maria da Gloria Galbraith
Gomes da Cruz seis meses de licença, em prorrogação, nos ter-
mes do n. I do art. 8o do decreto n. 2.124. de 14 de Abril
de 1925. DESPACHOS DO SR. SECRETARIO GERAL

Comissão Festejes Glorioso Santo Antonio. Carlos do Nasci-
mento e Silva e Maria da Gloria Galbraith Gomes da Cruz —
Deferido, de acordo com as informações.

Francisco A. Brandi — Deferido, ã vista do atestado Junto.Dispensario Antonio de Padua — Deferido, quanto á letra A,
de acordo com a informação.

E. S. de Oliveira e Luis Garcia Alves Pinto — Mantenho t.
dcsp.xho anterior.Foram autorizados os seguintes pagamentos:Cardinrle & C. — conta n. 2.875.

Laborr-torlo Biologlco Ltd. — conta n. 5.RC0.
Louienço & Almeida — contas juntas zn c^rAo n. 251 da Dl-

retorla dos Serviços Auxillares da Secretaria de Sonde e Assis-
tencia. Em 14 de Junho de 1937. — Odctn Ahiate, Escrituraria.

COMISSÃO ESPECIAL DE COMPRAS
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1037

DESPACHOS DO SR. SECRETARIO GER \L
Concorrência n. 7 (grupo 12> — Aprovo do acordo.
Concorrência n. 11 (grupo 30) — Aprovo de acòrdo.

EDITAL
CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 1 PARA A VENDA DE MAT?:RIAL DESNXCFS-

SARIO AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA CO DISTRITO FEDERAL
Torno publico que no dia 25 de Junho do ano corrente, às 15

horas, serão recebidas nesta Comissão de Compras, á Avenida
Rio Branco n. 47, Io anúar, propostas para a compra do mntf-
rial desnecessário aos serviços da Prefeitura, a seguir mencionado,
que se encontra á rua cie S. Pedro n. 352, 4o andar, acondicionrulo
cm gavetas que deverão s-r devolvidas á contadoria Geral.

Ofícios 7is. 54 e 04 (ic Contadoria Geral.
Cartões Hollerith perfurados (880.000) pesando aproximada-

mente 1.000 quilos — Quilo,Sob as seguintes condições:
a) as propostas que deverão trazer a resider.cla do propo-

Hente, serão recebidas em envolucro fechados, e deverão ser em
duas vias, senão a primeira via devidamente selada, (com sfilo de
expediente municipal de 2$i00, sèlo federal de 1S000 por folha,
e sèlo de educação e sau'de de $200) inteiramente datilografadas.
Ecm cmer.daó nu rasuras de qualquer especie, com preço, em moe-
da corrente, etcrico por extenso e cm algarismos, sem o que não
serão tomadas ern consideração;

b) será aceite a proposta que maior vantagem ofereça à rre-feitura;ci o proponente aceito deverá efeumr o pagamento dentro detres (3) dias a partir da data do convite que lhe fòr feita paratal fim, e retirar o material cm causa, dentro de tres (3) diasopôs o pagamento;d) até a véspera da realização da presente concorrência, deve

2." SECÇÃO DE DESPESA
AVISO

Da ordeni superior. previne-se aos Srs. intsras3adoa
(pessoal operário), que o pagamento de atrazüdos, nesta
Sccção, a partir da publicação deste aviso, obedecerá "ri
morosamente" a seguinte tabela:

Segundas-feiras — Secretarias Gerais de Finanças e
de Saúde e Assistência: Livros ns. 101 — 102 — 103 —
111 — 112 — 113 — 114 — llõ — 110 — 117 — 118 —
202 e 203.

Terças-feiras — Secretaria Geral t\e Trabalho, Obras'e Viação: Diretoria de Engenharia — livros ns. 107 a 171.
Diretoria de Trabalho, Matas e Jardins — Livros 119

121 — 122 — 123 — 124 e 125.
Diretoria die Limpeza Publica e Particular: livros

126 a 140.
Quartas-feiras — Secretaria Geral de Trabalho, Obras

e Viação:
Diretoria de Engenharia: livros ns. 172 a 184.
Diretoria de Limpeza Publica e Particular — Livros

ns. 141 a 156.
Quintas-feiras — Secretaria Geral do Interior e Se-

gurança:
Diretoria do Abastecimento: livros ns. 185 a 187.
Diretoria de Turismo — Livro n. 120.
Secretaria Geral de Edncação e Cultura: livros 104

a 110.
Sextas-feiras — Secretaria Geral do Interior e Segu.

rança: Diretoria de Segurança — livros ns. 188 a 105.
ESSE PAGAMENTO SEEA* EFETUADO DAS 14

A'S 15 HORAS.
SABADO: (das 11 ás 13 horas) — Secretaria Gera1,

do Interior e Segurança: livros ns. 196 a 201.
2." Secção, em 15 de Maio de 1937. — (as.) LAURO

CORREIA DE BRITO, Chefe de Secção.
NA 3» SECÇAOCO.N GIGNATARIOSPeríodo de I a 31 de Maio d.-. 1037:Coditro G0-11 — Assistência Medico-Cirurgica dos EmpresadosMunicipais. ¦

Código 60-12 — Associação dos Funcionários Públicos Civis.Código 60-13 — Associação dos Professores do Distrito Fe-deral.Codigo 60-15 — Centro Beneficente Dr. Pereira Passos.Codiíjo 60-16 — Centro Beneficente dos Guardas MunicipaisCodigo 60-17 — Centro dos Professores.CodiRQ 60-18 — Circulo dos Operários MunicipaisCodigo 60-10 — Clube dos Funcionários Públicos Civis.Codigo 60-20 — Ijiga dos Professores.Codigo 60-24 — Sociedade Beneficente dos Empiegados Mu-nicipais.Subvenções:Cruzada Nacional contra a Tuberculose.Dispensario S. José.Contas:Otis Elevator Company.Companhia Ferro Canil do Jardim Botânico.Companhia Light.Restituição:Saturnino Salas.Em 14 de Junho de 1937. — Milton Jiquiríçá — Visto, Maulde Barros Madurcira, Diretor de Despesa.
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Total
até o dia

1.005:95955001.847:5365200
2.923:4735700
4.356:6265000
0.264:83554007.601:3885200

8.565:7045700
9.155:79257009.930:7315500

11.318:9895000
12.624:273570013.475:3315400

14.616:0895200
15.739:726580017.016:0835200
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20.079:958550020.858:5805100

1.641:6065400 | 22.500:18655001.994:6195400 | 34.494:80550002.105:0915900 | 28.399:8975800

28.032:5795300
31.051:4455300
33.019:4535700

Contadoria, 24 de Dezembro de 1936 — Cacilda Vieira da Luz.

MÊS DE MAIO

19S6
Dia

Total do dia Total até

1937

Tctol do dia

i 2.570:0üCS100- I04n:71GS3[)P |1.037:412SM() |6 1.240:4P1$;10011.495:0175300 i1.943:912$300 I634:072$400 I

II
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12 I1314 |
ir. |16 I17
1819202122 I23 I24 |25 I26 |27 |Of» |29 |
30 !31 !!

2.570:0c? 68100
3.510:81257004.557:254$D00
5.006:74657007.302:G04S5009.24G:5755000 I9.930:6405200

Total até
o dia
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— . QU1AH DE tuankmihsJIO
4,'>5750oò Encanamento —
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450:?TOwS:° 4059 ~ Lade'ra G'0rla jf 123 ~
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sobr?"'f: 0005000 f4 

~ R"R Aure,lttn° ^ n"°
sobr?*150:000?000 J f ^ ^ ^ ^ ^ 76 "

45 • 0OT$000n 
° 3591 — Rua do Rezende n.® 71

1*5005000 n'° 3553 _ R"a Carlos Qouvela "

100:0005000~ BUa d° Lavradl° n ° 108 — Cobre-se sobre
nV/io RSa Sa^a n ° 72 — Cobre-se sobre 22:0005000.

17:0005000 ~ Navarro n.° 75 — Cobre-se sobre
"'"o40^,- Bua Costa Bastos — Cobro-se sobre 10:0005000.

647:5005000' Carmo n.° 57 — Cobre-se sobre
sobr^sfooojToOO862 ~ RUa 0018 de Mato' ]0te 172 - Cobre-se
15:500$000^'° 3443 ~ BUa Miranda Va,e n° 9" — Cobre-se sobre
sobr?^000500073 ~ RUa Marquê5 de <auelux n-* "5 - Cobre-se
se BObr^ T:000$000~ Lar8° n"° 53 ~ Cobre-
lS^SMIo"'0 3886 ~ RUa D" Toresa n-° 3* — Cobre-se sobre

n'° 3986 — Rua Jorge Coelho n.° 26 — Cobre-se sobre7:6005000.Gula n.° 405829:0005000.Gula n.° 2899 -14:0005000.Guia n.° 4047 -6:0005000.
Gula n.° 3410 -ee sobre 5:0005000.Gula n.° 3923 -bre 4:0005000.

15:0005000 n'° 3884 ~ RUa Paran5los »•'
Gnia n.° 3543 — Rua Crato — Cobre-se sobre 9 • *2íY>Jt/wi
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10.038:1315400
10.700:459520011.479:4225100
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14.924:034530015.818:323540016.853:9975900
17.761:232540018.355:9025700

737:6605200 19.094:5625900

4.a SECÇAOEDITALApólices sorteadas e ainda não resgatadas. Empréstimo de0.100:000^000, decreto numero 2.003, dc 1025 :De ordem do Sr. Diretor de Despeza e para conhecimentodos senhores inteiessados, torno publico a relação das apólicesdo empréstimo de 9.1G0:000$000, decreto numero 2.093, do 1925sorteadas nos 21.° 22." e 23." sorteios (ex. de 1036 e 1937) e aiirla'nao resyatadas.Esses títulos poderão ser apresentados para resgates na 4"Secção de Despeza (Secção dc Despe&u, nos dias 17 c 18 docorrente més. das 12 ás 14 horas.4." Secção de Despeza. 15 de Junho de 1937. — Areio Gui-maraes, 3." Oficial. — Visto: Gabriela Tavares, pelo Chefe deSecção.
RELAÇAO DAS APÓLICES DO EMPEESTIMO DE 9.100:0005000DECRETO NUMERO 2.093, DE 1925, SOIiTEADAS NOS21.°, 22." E 23." SORTEIOS E AINDA NAO RESGATADASEXERCICIOK DE 1936 E 1037

Cacilda Vieira da Luz.
Diretoria de Receito

rá ser feita pelos proponentes que não fornm inscritos nesfa Cc-missão, uma caução de cincoenta mil réis (505003) em moedacrrcnle, na Prefeitura do Distrito Fídeml mediante guia destaCcmísFÍio;e) Se o licitante não inscrito, cuja proposta fòr aceita, dei-xar de cumprir qualquer das exif;cncias derte edital, seiâ multadoem cincoenta mil reis (Rs. 50$000) que lhe serão descontados dacaução acima referida;f> Se o licitante inscrito, cuja proposta fòr ace'.ta, deixar dccumprir gualquer das exigenclas deste edita!, terá descontada desua caução, efetuada para ga.-antia dos compromissos assumidosem sua inscrição Inicial, a importancia dc cincoenta mil ríis(5:S000) que reverterá em favor dos cofres municipais, ficandorincia sujeito á penalidade estabrleeida no parasrafo 3" do Art. 2fi<io decreto n. 5.018 de 13 de Julho de 1034;h> .V Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar qualquer daspropostas apresentadas, bem comn anular o presente concorreu-cia. se assim entender ronveniente aos interesses municipais. n5ocitando aos 1'citr.ntes o direito a qualquer reclamação quor judi-ciai. quer administrativa.Em 8 de Junho dc 1937 — Lauro Vasconcelos, Chefe da Co-missão de Comprai.
INSCRIÇÕfcS DE FORNECEDORES

AVISOTorno publico, para conhecimento das interessados, que
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prep\ciius do sn. ornrroR pk r.rccviADeodoro Machado Mendonça, rua Redentor. 94  Oueiracomparecer a este Gabinete.José Gonçalves Ferreira Costa, Largo de Santa Rita 4 —Levanto a rerempção. 'F. n, de Aquilio ir Cia. Lida., rua Carlos Port.ocarrero 05Levanto a perempção. Ratifique-se o valor locativo do imóvelem questão para 35:7605000. riiscrlminadamente no corrente exer-cicio, em vista do exame èftt.uado na escrita da firma interessadae de acordo com parecer do Sr. Sub-Dirrtor.Maria Vitoria Rocha Sousa, rua Ramos da Fonseca. 37 —Complete o pagamento do selo de perempção.João Coelho Esteves, rua Pinheiro Freire. 40 — Promova atransferencia do imóvel para o seu nome ou prove ainda exercera Invcntarlança dos bens deixados por seu marido, Antonio Pom-pilio da Silveira.Gabriel G. Menezes, rua Grajaú, 113 — Levanto a perempçãoRetifique-se o valor locativo para 8:0405000. no corrente exercíciocobrando-se a diferença do imposto referente m 1936. A vista docontrato iunto. datado de 20 de Agosto de 1935. Imponho a multade 1505000. na conformidade do art. 34. do Dec. 4.608, de 2-1-934Soe. Cooperativa dos Chauffeurs. rua Siqueira Campos. 213Levanto a perempção. Retifique-se o valor locativo para8:0643000, 110 corrente exercício, de acôrdo com o documento Jun-to e parecer do Sr. Sub-Diretor.Deirim Dominsos de Oliveira e outro, rua Jorse Coelho sln°Complete o pagamento do expediente pela juntada dos do-cumentos e para levantamento da perempção.Maria Generosa. Estrada do Caja. 318 — Levanto a percmpção.Retifique-se para 600?000 no corrente exercício, o vnlor locativodo imóvel cm causa, á vista do documento apresentado.
BOLETIM N.° 4Para ciência dos interessados e fiel observância nesta Dlre-toria, torno publico que A consulta formulada á Procuradoria dasFeitos da Fazenda Municipal, sobre a isenção de impostos de quegozam o Instituto da Previdcncia e as Caixas de Construções decasas para o ressoai do Ministério da Guerra e da Marinha, oSr. Dr. Procurador Geral emitiu o seguinte parecer, por oficiosob n.° 143, de 3 do corrente mês. capeado pelo de n.° 195, de11 de Maio próximo findo, desta Diretoria : 9Consulta :"aí — desde quando deve ter inicio a Isenção de impostos,a partir da. data da escritura ou a partir da data da transcriçãono Reyistro de imóveis;b) — até quando p. de se exigir neste coso a. prova da quita-çáo dos impostos municipais;c) — de que data se deve contar o prazo para ser requeridaa transferencia dn imóvel para o nome da comprador»/?exposta :"Quanto ao prunelro (a): a escritura publica é da substanciado ato nos centra tos translativos de direitos reais sobre Imóveisile valor superior a 1:0005000. exceptuado o penhor agricola (Cod.cTv., art. 134>: mas a propriedade só se adquire pela transcriçãodo titulo de transferencia no Registro do imóvel (Cod. Civ., ar-tigo 530), de sorte que a isenção dos impostos municipais entraem vigor dessa data em diante: ns impostos que até esse momentoincidem sobre o imóvel são exigivels. Esta solução não colidecom a dispensa do imposto de transmissão de propriedade, que édc-vido e devia ser pago por ocasião de se lavrar e assinar aescritura de transmissão. E' que. neste caso, a lei exige o paga-mento do tributo no ato da escritura e o põe a cargo do com-prador. Ora. beneficiando este de isenção do imposto relativo ãtransmissão, tal contribuição não pôde ser reclamada. Mas quantoao imposto predial e outros, que recaem sobre o imóvel, estes sáoexigiveis até o momento em que a Caixa se torna proprietária doimóvel, a saber, até a transcrição.Quanto ao segundo (b): transcrito o imóvel, cumpre ao ndqul-rente requerer sc averbe o mesmo em seu nome. Ora. o paragra-ío único do art. 49. do dec. n.° 4.608. de 2 de Janeiro de 1934.manda que nenhuma averbação sc faça sem que o interessadoprove estar o mesmo quite de todos os impostos até a data dopedido de transferencia. O preceito deve ser entendido em termos,quer dizer, conciliar-se com a isenção tributaria também reco-nhecida por lei. \ prova a exigir é a do pagamento de todos osimpostos, que recaem sobre o imóvel até a data da transcriçãoque é a data da aquisição, a partir da qual .-otneça a «plicar-sea isenção tributaria. Aliás, no ato de lavrar-se a escritura cumpri*ao tabelião exigir a quitação das impostos mun'cipnis. nos ter-mos do nrt. 1.137. do Cod Civil. Se não o tiver fe'to. é passl-vcl de multa. C"nio -,ucr -cia -to devidos os impostos cor-resp^ndmtcs ao :r--:ono ^nteriar á ¦: ^nrcriçAo.

Quanto ao t<; ceiio (c); nã j íkkíc tuscltar-se duvida sobre u

EDITAL
Cobrança do Imposto Predial do 1.° semestre üocoi rente exercício, relativa aos prédios sittiadosnos 33.» ao 43.° Distritos :Torno publico, para conhecimento dos interessadosque, de acordo com o art. 8.°, letra "d", do Dec. 4.822,de 30 de Maio de 1934, que dá direito aos Srs. Despa-chantes Municipais a uma prorrogação de cinco (5)dias úteis, além do prazo normal, para efetuarem ospagamentos dos impostos de seus constituintes, termi-nará, improrrogavelmcnte, no proximo dia 17 de Junhocorrente, o prazo para os referidos Despachantes reali-zarem os pagamentos, sem multa, do Imposto Fredialao 1. semestre do corrente exercício, relativo aos pre-d1 os situados nes 33.» ao 48.° Distrito.

T,^^,IiÍ^etoria de Rece5ta. em 12 de Junho de 1037. —EDGAR LEITE RIBEIRO, Diretor.
Sub-Diretoria de Receito

y DESPÍCHOS DO SR. Sfa-RIRl.TOK
do coméa tafqoUrma7ãoRUa DÍ°nlSÍ° n* 241 ~ Rctifique-se de

João de Sousa Castro — Rua XXVII s/n  OiticpIp.™ o
formaçaoasupradad0 P!U'a ° corrente an0> tendo em vista a" in-
. ®¦ Machado & Cia. — Praia do Zumbi ns. 120/31 — Inde-lerido de ncôrdo com a informação, pague o debito.Costn Freitas — Avenida Epltacio Pessôaquitação por parte da vendedora. Prove

Viuva Leclere
1*. SECÇAODESPACHOS DO SR. CHEFE

onH íclere e Comp. Lfcda. — Avenida Rio Branco n. 137,S®. and. Pagando uma averbação simples e a licença do cor-rente exercício, transfira-se.George Beaslsy Stevens — Rua Del Vechio n.Tira-se. 70 Tratis-
fira ^e^ra Roc'la — ^lln Almirante Alexandrino n. 778 — Trans-

Antonio I^mos — Travessa Oriente n. 17 — Transfira-se.
Transnra^se Oliveira Ramos — Rua do Proçrresso n. 41 —
— TraSsfira°see S°"ía FcrnBndes — Kua Sete de Setembro n. 151

Loureiro — Rua Republica do Peru' n. 10 — Atenda-se de acórdo com a informação.Virgílio Rodrigues Alves. Chefe interino.
2». SECÇAO

.. , DESTACirOS DD SR. CME5T
transfira-se^ ~ Bua Luls slmses n. 65 — Pago o debito,

Antçnio Nunes de Paiva — Rua Argentina n. 18 — Pasa aaverbaçao, transíira-se. -Antonio Oarcia y Gon»ak?z — Rua Torres Homem n. 121:i.rmehnda de Azevedo Sousa — Rua Gonzaga Bastas n. 53: A ca-cio Moreira e outro: Armando Alves Marques — Ruo Teodoro da
S V'?non" e Agostinho da Silva Pereira — Rua Torres Homemn. .i03 — Transfiram-s^.Alina Simões Barreiros — Rua Sousa Franco 11. 218 — Pasauma averbação de retificação, afcenda-se.Ernesto Annunziata lorio — Rua Silva Guimarães n. S —Transfira-se.Moisés Amadeu & Cia. Ltda. — Rua S. Francisco Xaviern. Dfl3 — Paga uma averbação simples, transfira-se.Nelson Barbosa da Silva e outra* — Avenida Salvador de Sã31 — Pagas quatro averbações, cancelem-se.Abdu Salim Alak — Rua Nisia Floresta n. 55 — Transfira-se.M. Rodrigues & Sobrinho — Rua Carlos Seidl ns. 216 e 221 —SatLsfaça as exigenclas..Toáo Pinto dc Sousa — Rim Reservatório n. 12 — Trans-fira-se.

E. Queiroz — Rua Bela n. 33 — Paga uma averbação0,5 % sobre 57:873$120. transfira-se.I.idia Bittencourt Moscoio — Rua Tuiuti n. 54 — Trans-fira-se.José Ferreira — Rua Pernambuco n. 127 — Transfira-se.T/eonor Martins de Oliveira — Rua Pabio da Luz n. 18 «Joaquim Antonio da Silva — Rua Almeida Nogueira n. 7 —Trausfiram-se. não havendo debito.Adrião Pereira Ramarla — Rua Pereira dc Almeida ns. 74 •César Augusto da Fonseca — Rua Tblturuna n. 54 — Transfiram-se não havendo debito.Adão de Almeida — Rua Antunes Maciel n. 55 — Paga um»averbação simples, transfira-se.Pedro Mata de Araújo — Rua General Canabarro n. 313-A —Transfira-se. não havendo debito.Paulino Gonçalves Moreira Leite — Rua José do Patrocínion. 3G — Paga uma averbação. atenda-se.
Caixa de Construções de C. para o Pessoal do Ministério d*Guerra — Rua Dr. Júlio Furtado n. 134 — Transfira-se.Em 14-6-37 — Nelann da Castro, Chefe interino.

3*. SECÇAODESPACHOS I>3 SR. C1IETX
Carolina Machado Pinto — Estrada Marechal Rangel s. M9Retifique-."-/!, pagando uma averbação.
Josí Pinto Leitão — Rua Monteiro Manso n. 6 e rua Pereir»da Costa n. 102: Joaquim Nunes — Rua Ibtà n. 97; DomingosMenezes — Rua Lima Drummond n. 2G5: Maria Teodora de An-drade e Silva — Estrada do Barro Vermelho n. 767; José Pintodaí Santos — Estrada do Areai ti. 240: Cândido Augusto da

Silva — Rua Hercilio Luz n. 1-A — Transfiram-se.
Artur Gerson dos Santos — Rua Frederico Lima n. 103 —

Prove o direito de passe e quitação do Imposto em cobrança.
Claudemlro Ferreira de Santana — Estrada do Barro Ver*

melho n. 577 — Transfira-se. pagando uma averbação.
Rubens do Mon-tc Lima. Chefe interino.

4*. SECÇAODESPACHOS *V> RR. CI1DI
Cícero Accloll Cor>ta — Paga a multa, transfira-se.
Alcisio dos Santos Sá — Transfira-sc.
Antonio Moreira Martins — Aprpsnnte roleta territorial.
Adelino Gonçalves Duarte — Transfira-se.
Amcrico Dias da Conceição — Pnça i avprbaçáo sobre Rs. ...»

7:51 Pv^JOO. *rn n * fira -sc.
Em 14 de Junho dc 1CC7. — Atila Assunção.

TTjJIIHlWlílllllIMl¦¦
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Junte o titulo de

5». SECÇAODrffPACHOB DO BI. CHITO
Oul-aa cm exigenciaí

4,151 — Hobert Homero — Prove <¦> alegado com documento.
3.975 — D. Marin. ria Solrdnrle Alonso — Junto o titulo dc

trtulalçfto do vendedor.
4.0(59 — Marta Mour&o RusseU c outro?

a(rulslç4o. Proces»os cm extl/tnauta
00.550 — Memorandum s/n. da 5*. SecçAo (Aurora Pinto

TAViiz) Prove a quitação do exercício dc 1034 do prédio da rua
Teixeira Júnior. _90.833 — Joaquim Perelrrç Llnm — Pa&ue a multa.

00.467 -r- Eleoterlo Rodrigues Mela — pague us multai,
no.275 — Honorlo S. Moreira c outros — Pague a averbaçao.
00.558 — Altamiro Joaquim da Corta — Complete o selo.
00.560 — Altamiro Joaquim da Costa — Complete o selo.
00.027 — A. Wllheni Gübcrl — Compareça pnra esclareci-

*,Cngo?485 — Cario» Váldemar dc Figueiredo — Complete o ;<clo.
B0.524 — Antonlo Montaleão — Compareçr para esclareci-

"*en9o!á24 — Maria de Sousa Oliveira — Pague a averbaçàáí
00.552 — Adelaide Matos Magalhães — Pague a averbaçao ;,o-

bts 135:00Q$000, registro r.obre 100:000^000 e.duas multas.
00.559 — Alatamtro Joaquim da Costa —- Complete o selo.^
00.468 — José Francisco do Couto e outro — Pagttp ao mu..se.
00.505 — Maria. Rosa Marqtiez - Pague os avsrbações.
Em, 14 do Junho de 1937. — Valtcr Azzvedo Monteiro, Prati-

•ante de Oficial. Visto: Manuel Llcring, Pelo Cheie.
INSCRIÇÃO DE INVENTÁRIOS COM TESTAMENTO

LETRAS DE A a I
tm 12 de Junho de 1837

JnãScTcórdniro — Inventario — 2o. Oficio Frov.
Antônio Rodrigues Branco — Testamento — Ia. Oficio Prov.
5*. ScycçSo de Receita, 14 do Junho de 1937. — Célia C. oxnto.

*isto: C. Maranhão. Chefe dc Secção.
INSCRIÇÃO DE INVENTÁRIOS

(TNTESTADOS DE LETRAS J a 7.)
Èri 12 d* Junho dc 1937

1JBCKB1P061Storla.no Morais de Oliveira 2*. Vara Cível.
S»5CRIT08iJosé Inácio Luta — 5*. Vara Cível.
t.Ulsa Sanglnettl — 3*. Vara Cível.
8». Secçâo. em 14 de Junho de 1937.

^Rato: C. Maranhão. Chefe de Secçao.
Armando Catares.

INSCRIÇÃO DE INVENTÁRIOS COM TliSlAíiaNTO
I.ETRA5 DE J H. Z

Km 12 dc Junho dc 1937
Testamento 1". Oí. Prove-Manuel Moraifi Fernandes

«sste.
Mrscsj»: „
Joio da Sthra Carralho

SeccSo de Receita, em 12 de. Junho de 1937. — Artur Ma-
Visto: C. Maranhão, Cllefe de Secçao.

Inventario 2°. Of., 2". Vara de

IKSCRIÇAO DE INVENTARIO SEM TEbTAMEhTO
LCTRiS DE A a I

Sm 12 de Junho de 1937
Süto^ves de Sousa — 8*. Vara Cível .
Psusttaa Rosa Linhares — 3». Vara Cível.
Adelta» Lanes Aranha Freire — 6*. Vara Cível.
Artur Vltorino Coelho 2a. Vara de Orfaos — 1 • --
Em 14 de Junho de 1937. — ft" Secçao de Receita - Teresa

Mote.. Visto: Manuel Ramos, Pelo Chefe.

Diretoria de Fiscalização
tSSPtS >TENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937

BOLCTIM K. 62
Br. Delegado Fiscal na Circunscriçâo de ......
Oomunico-vos que, de acòrdo com o despacho do ^r. Socre-

talo Geral de Finanças exarado no processo n. 16.558 de 1937
r>. F., íol permitido, durante o mês de Junho, o funcionamento
até ás 23 horas, independentemente de qualquer pagamento, dos
estabelecimentos devidamente licenciados para o comercio os
l0g°sàudações. — Ca.) A. Campineiro — Divetor de Fiscalização.

Foí'derdinado para ter exercício na Delegacia Fiscal dc San-
fcwia (13.* Circ.), o 3.° oficial — Antonio de Castro Reis,

Foi transferida, da. Delegacia riscai de Santana 03.* Circ.)
pz rs. a Sub-Diretoria, a 2." oficial — Iracema Otávio Mom-e.

Cia. — Idem n. 10; Naby N. Murat — Avenida Rio Branco
n. 105: J. SelxnB — Idem n. 89; Aurio Silva & Cia. — Idem
n .7; Bonfim k Clnrlli - rtua do Rosário 11. 55; Coelho Du-
arlc A' Cia. — Id-m li. 72; Anuncio Pousa Souto — Idem n. 71:
OeApar Ribeiro & Cia. — Jctsm n. 80: Pacheco Guimarães &
Cia. — Idcm n. 85: Claudlno Alves — Idem n. 07; José PintoRibeiro — Idem n. 00; Peres c Estives — Tdem n. 105; FYanco &
Fernandes — Idem n. 107; Teixeira Borges & Cia. — Idem n. 110:¦Pereira Bastos & Cia. — Idem n. 24; Vieira da Silva — Idem
n. 36; The Western Telegrapli l.tda. — Rua da Candelária n. 19;
Janowit.7. Wühle S: Cia. — Idcm n, 49: Mario Gulmar&cs Mcne-
aes — Idem n. 73; Gomes Ferreira & Cia. — Idem n. 85; J. Lu-
cana & Cia. — Idem n. 74; Cia. Internacional de Seguros —
Rua da Alfandcga n. 48; Cia. de Seguros Sul America — Idemli. 00; José Rodrigues de Morais — Idcm n. 55: M. V. Almeida
& Cia. —Rua Buenos Aires n. 21: Perrota & Cia. — Rua Io. Ie
Março ri. 40; Glanlnl Acherlnto & Cia. — Idem n. 89; Vieira
Monteiro & Cia. — Idem n. 93: Ferreira & Moura — Idem n. 97;
Fonseca Almeida & Cia. — Idem n. 112; Pinto Bastos f: Cia. —
Idcm n. 102; Mart Pacheco & Cia. — Idcm n. 86; Severlano &
Vieira — Idem n. 113; Francisco Caruso — Ideai n. 155; Moreira
& Santos — Rua General Camara n. 26; Erwln Hadlich — Idem
n. 67: Bromberg & Cia. — Idem n. 37; Vtana Silva & Cia. —
Idem n. 09; Aurélio Mourinho Duran — Idpjn n. 68; Jofio da
Costa Lopes — Rua S. Pedro n. 40; José Silv» & Cia. Ltda. —
Idem n. 60; Amoroso Costa & Cia. — Idem n. 74: E. Carreiro &
Cia..— Rua dos Mercadores n. 12: Coelho Martins k Cia. —
Rua Vlrcoiiüij.dc Tt<\borai n. 8; Martins & Jovüio — Idem n. 10;
Fernandes Moreira & Cia. — Rua Paulo Bregaro n. 34; S. Gleco
Ltda. — Rua Teofllo Ottoni n. .35; Hime & Cia. — Idem n. 50;
Raul Senra & Cia. -- Rua Visconde de Inhaúma n. 63; Alberto
Moreira — Beco do Bragança n. 10; Mateus Alves Ribeiro —
Idem n. 14: Matos & Cia. — Idem n. 24; J. S. Magalhães — Idein
n. 28; Castro Cunha & cia. — Rua S. Bento n. 1: Luis Mechi-
chom — Idem n. 3; Manuel Gonçalves Tones — Idem n. 30; W.
Boares Viana — Rua. D. Gerardo n. 11; A. Química Bayer Ltda.— Idem n. 43; Fernandes Mouráo & Cia.. — Rua do Ouvidor
li. 24; Ramalho Torriw & Cia. — Idem n. 23; S. A. Philips do
Brasil — Idem n. 11 — Intimados, para no prazo de dez (10)
dia-s. pagarem nesta Delegacia, a sobretaxa sanitária (art. 2o.
do dec. 4.619 de 1934) relativa & remoção diarla, habitual, do
excesso de lixo, verificado nos seus estabelecimentos, sob pena de
multa de lOOfOOO. de acôrdo com o paragrafo único do citado
decreto.

2: CIllCLNSCRIÇAO — S JOSÉ'
EXIGENCIAS E DESPACHOSSanta Casa da Misericórdia — 74 — Ultimada a legalização

volte querendo.Diervolina de Mato? Lopes — Rua Repulica do Peru' n. 27,
fur.dos — Legalize preliminarmente a colocação da vitrine.

Gaspar Icrrelra da Costa — Rua S. José n. 78, Io. — Pa-
gue preliminarmente o imposto que devido fór.

õ.a CIRCUNírRIÇAO — SACRAMENTO
EXiGENCIAS E DESPACHOS

W. Stern (Coleta) — Prove o registro da firma no Dnparta-
mento Nacional de Industria e Comercio.

Antonlo Tavares Couto Filho (Pct. n. 2.103) Junte au-
tôrtzação para transferencia do negocio no local.

A. A. Mendes & Cio. (Coleta) — A firma signataria do do-
oumento junto está em debito do Imposto de licença cio correptç
exercício. Só depois dc satisfeita esta tributação poderá ser aprç-
ciado o pedido.Zumslá Bonoso (Pct. n. 1S0) — Compareça para esclareclmen-
tos. Costa Marques fc Cia. LtdP. (2.072) — Junte a intima-
çõo.

porteiro devidamente unlformirndo no edifício de apnrtamcu-
toa de sua propriedade.Clinder <t Adlcr. rua Salvador Corroía n. 83 — Vtslo ter eu-locado 2 letrelros, sem o pagamento do Imposto, cm seu esta-
teleclmento comercial.Godofredo WohlmansUcr, rua 16 dc Novembro n. 33 — Vistoter rampndo o melo fio em frente ao seu prédio sem ter pago o
Imposto devido.

Mercedes de Castro Barbosa rua 16 de Novembro n. 42 —
Idem. idem.

Ricardo Murafir Avenida Atlantioa n. 4:14 — Visto lançar
njuas servidas para a via publica do prédio de apartamentos u.i
local acima mencionado.

Rftul Davi Bansan, Avenida Atlântica "• 21 — Idem. Idem
I?ocha & Pujja, rua Francisco Otavlano n, 37. Ia loj.i -

tdem, Idem.
Eduardo Trindade, rua Miguel Lemos n. 8f( — Idem idcm.Armando Barcelos Perestelo rua DJalm.i lilrich ri 81 -

Visto ter Iniciado o funcionamento de garage' cm casa de apartamentos sem ter pago o respectivo imposto.
Manuel Paraizo (construtor) rua Toneleros 43145 — Viskinão ter colocado a taboleta do construtor responsável pelas obras

que estão executando nos prrdios acima mencionados.Adão Vinhais Bulhões rua Cario» Porto Carreiro 11. 332 —
Visto estar executando obras sem licença (reforma do preàKe construção) de uma varanda no prédio dc sua propriedad.;A rua c numero acima mencionados.Graça Couto & Cia., rua il de Fevereiro, jmiío c antes A-.n. 30 — Visto estar funcionando com um deposito do mvtcr!aissem o pagamento do devido imposto (inicio' .Maria Adelaide do Nascimento, rua Aires Saldanha n. 23 ~
Visto ter colocado um letreiro com os dizeres: — Edifício Ma-
rinalda — a frente do prcdlo de apartamentos dc sua propriedadesem ter p?.go o respectivo imposto.EDITAISTenente Coronel Heraclito Pais Ribeiro, travessa Mala Ama-lia; 11. XIV. entrada pelo n. 64 da rua Pompeu Lamelro — P^rot:o prazo de 10 dias, legalisar as referidas obras, sob pena ri;'
multa dc 500$000 de acôrdo com o i !• do artigo -l" do dccreto
385 de 4-2-1903.Joio de Morais Fioni. rua Raul Pompéia n. 65 -
ns referidas obras até a sua legalisaçSo (prazo de 10
pena de multa de 5005000, do acôrdo com o é 2° do
decreto n. 385 dc 4-2-1P03.Raul Marques de Azevedo, rua Raul Pompoia 11. 65
idem, idem (2) .

Alexandre Fodor. rua Bolívar 35 — Para 110 pvnzo de 10
dias, legalisar as referidas obras, sob p?na do multa 50pSOOO.
dc acôrdo com o § 2o do art. 4" do decr. 385 de 1-2-110."

Valdeniàr Carvalho Mota, rua Copacabana 11. C.2 —
idem, idem.

- Embarga
cí;'àà) ,:.o1s.rt.. 4o dr

Tdeir.

Idem

Erneito da Silva Lopes (presidenta da Irmandade de Noss»Sen.iora da Peaha, do Kosmon), estrada dn. Paciência rem nu-mero — Intimado a oimprlr o laudo d'i vistoria realizada em31-5-937, pela comlsr.íio de engenheiros dn prefeitura no mureda alameda dn Igreja, de Nossa Senhora da Penha, de Kosmos,A estrada dn P.iolrncln í,eio numero, que concluiu pela demoli»çâo do mo-mo por não .vatlsfaucr 05 erts. 3° ei 291 do decreto11. 2.087, sob pena dc multa dn 2005000, dr. acòrdo com o art. 296,Io. VII, C do decreto ri. 2.0H7. de 19 (lc Janeiro dc 1925.EDITAISAn'on!no dos Santos Mesquita, rua Gcuipapo distante 145metros da estrada do FJé — Obrigando a legalizar a obrano lo.-nl acima, satisfazendo r. exl';encta do loRTadouro e lota.no pr»-o c!e trinta dias. sob pena de multa de lõOSOOO.Lsosoclla Ribeiro dos Santos estrada de Inhoaiba n. 212 —Obivse.nrio a le^ali^r r obra Veíta de n\odificaçri« no prédio doJeci-I aciiv.a sem prejuieo das exigrneias quanto ao lote. no prntode trinta dias, sob p.na de multa cie 150$0Ú0.Chepntl I^wimbul:, rua Coronel Agostinho n. 91, fundos —Cbr*bando a demolir o telheiro do local acima por não satisfazer03 arts. 3° e 205 rio decreto n. 2.087, sob pena de multa de200$000, no prazo dc irlnta dias.
EDITALErmito da Silva Lopez. presidente da Irmandade de NossaSenhora oa P«nl:a dc Kosmos — Estrada da Paciência s/n. —Obrigüinjo a darilòlU" o muro c.'a Alameda da Igreja Nossa Senho-ra cia r.?n)i;i cc K^f^nos. a Estrada da Paciência, por não satlefa-4ísv cs ari,j. 'ò'J. e 231 cio Der.. 2.007, no prazo de 30 dias, sotpona cia multa de 2005000.Em 14 de Junho dc 1337. — Jlí. T..opes, S°. Oficial.

13.* CIRCTNRCTiíC&a — SANTANA
INTIMÀÇOE3

Standard Oil Company oi Brasil; rua Moncorvo Filho n0 4560 da D. do .i

Deferido, nosDespachos no br. wrrtor
Sociedade Tecidos-,de Seda Lutercia (9506)

Rodrigu^U1287). Costa, Silva i Cia. (172291,e.Godofre-
«to Camplsta (16432) — Deferido, observadas as prescrições lesais.

Alvares & Alvarez (13518) — José da Silva (1^001) — J?5®"
«na Dias da Silva (15531) e J. Sousa & Tavares (16637) — Man-

a5871) _ Mantenho o despacho anterior
Antonio de Paula Afonso (6685) — Ivo da Rocha Vaa (16040)

~ .Tosé Rodrigues Nünes (16058) — J. Pedreira Passos (16611) —
M José da Silva (16467) — Osvaldo de Freitas (14383) e Wilson
tltaArSCp^eirTMÍrq7esKf!!V5t) _ Amélia Crisüna Cornei-
ro Rocha (14471) — João Corbage (14891) e Francisoo_ Prisco
Teles Dantas (16433) — Cancelo, cm face das informaçoes.

A. Coelho dos Santos (9649) — Antonio Pires ^620) A.
r Carvalho (11809) — Astrogilda de Ara-J.lo Palmeira (6222) —
Augusto Pereira Mota (6284) — Jaco Dahis (12010) Josa Le-
mos Gonçalves niSll) —J. Rodrigues Silva (15132) -j*
Sena Filho (11803) — Prado Rebelo (12801) — Renner & Cia.
Tjtda (13093) — Sebastião do Nascimento Ferradelra (7618) —
soares & Pepe (12799) — Zigomar Amelio Marques (16803) — Re-
iíiwo à metade, pagando dentro de oito dias.

Ana Ramos de Oliveira (12236) e Manuel Gonçalves (1603o)
•=i. neduzo a clncoenta. mil réis, pagando dentro de oito dias

A Pereira da Rocha (161.23) — Armando dos Santos Ubl24)
¦w* O Conceiç&o Costa (16102) e José Saraiva (16570) — Reduzo
* duzentos mil réis, yugando dentro de oito dias.

Domingos Garglaglione (168S2) — Apresente coleta.
Davi Peres Bordalo (13107) -- Paga a multa anterior, volte.
Antonlo Barreto Fraguer (14280) — Paga a taxa de per em-

PS&R<^ri!iie6 Fazzo l: Cia. Ltda. (16056) — Paga. a taxa de-
gftfa, volte. , ..Henrique Hati ílKfrO) — Pagos os impostos devidos, volte.

Oafé Simpatia Ltda. <13840) — Pagas as taxas devidas, volte.
DESPACHOS JK> SK. SUB-DlRIÍTCm

© F Queiroz & Cia. C14029) — Mantenlio a intimaçâo.
3. Fonseca & Ircnáo (I60S2) — Cancelo a intimaçâo, tendo

«Ei vista o parecer da Diretoria de Limpeza- Publica.
Domingos dos Santos (14521) •— Nào ha mais o que deferir.

© t.uto já foi cancelado.
Amalla Duvlvier Castier (5750) — Nao existe impecillio para

te «instrução do muro. Construído este. no prazo de 30 dias, volte
Celina Batista (16970) — Concedo trinta dias, contados de

EDITALAFERIÇÃO
Ctrvtsnêcriçoes dc Espirita Santo e Rio Comprido:
Tomo publico, para conhecimento dos interessados, que a afe-

Ms&o das casas comerciais dus circunserições acima, será feita nas
Delegacias Fiscais,-ã rua Machado Coelho n. 34 e rua Maia La-
eerda n. 80» ou no local, mediante o pagamento da locor-oçao
«uã respectivas Delegacias, das 12 ás 15 horas, de 4 a 18 do cor-
Tente, nao sendo necessaria. a exibiçár da 'iccnça. incorrendo na?
penalidades da lei os que não_ cumprirem o presente edacl.

Delegacia Fiscal de Afençao, 2 de Junho dc 1037. — Ga-stao
Soaret Delegndo Fiscal. — Visto; Francisco dc Sousa Dantas.
Sub-DÍretor de Fiscalização.
Delegacias Fiscais, Fiscalização Externa. Emplaca-

mento, Aferição e Deposito Central da
Municipalidade

XKNDA «COt-H-rru ra 14 PK JOfHO OT
Candelana Santa Rita ....,
São DomingosSacrament o ...
Ajuda Ssnto Antonio .
Santa Teresa ..
Gloria I .agOa 
Gavea Copacabana ....
Santana .......
Gambôa 
Kspírito Santo .
Rio Comprido .
Engenho Velho
São Crlítovüo .
Tijuca Andara! Fryjcnho NovoMcyer Inhnilma 
Piedade Penha Trajá Pavuna 
Madurclra Anchieta •Jacarépaguã ..Realengo Campo GrandeInflama vels ...Aferição 

Total  Rs.:

1937
1:307$9002123000

lOOJOOO1:550S5004:007$600
583S2004õf>$õ00

1:01RSE00
190$í00lOlSOOfl
86?$70n

5:163$°008US700
47CS900505300

l:496í50r>1Õ9S7005Õ1SOOO
1113400

1:0323300704S700
385S40038$400

32S100166570014JÍ3003ÕS0001:0865700
113S500574540052:11052002:195S700

79:2765400

Delegacias Fiscais
1.» CIKClj.NbCW.í AO — CANDELARIA

INTIMAÇOES
Schlick N. Nogueira — Fua tío Ouvidor n. 61: Frigorífico

Wilson do Brasil — Idem r.. 54: Moreira Barbosa & Cia. — Idem
n. S3; Joaquim V«3 Martins — Idem n. 57: Nk-olau Oimha —

* il. D. Rodrigues — Idem 11. 6; Teiseüa Farias fcidaci c.

6* ClRCfNSCKIÇÁO — AJUDA
EXIC.ENCIAS E DESPACHOS

Poríirio Martins, rua da Carioca n. 37 (petição n. 1221) —
Levanto a perempçao.João Vieira dc Sousa Noto. Avenida Rio Branco ns. 152|62
(coleta) — Deferido. Pague a licença.J. Rabelo & Cin., rua Uruguaiana n. 8 (petição n. 1215) —
Pague a averbaçao.

AUTOS DE MULTA
Cia. Brasil de Grandes Hotéis, rua Álvaro AÍVtm ns. 21Í23 —

Artigo 73, paragi'Bfo ó.°, let.ra "a" do decreto n. 4612, de 2,1 !34500-5000.
João Palmeira Júnior, rua Senador Dantas n. 121. sobrac» —

Artigo 78. paragrafo unlco do decreto n. 4612, de 2il|34 •— LvO-T.
Associação Brasileira de Imprensa, representada j>elo Dr.

Herbert Mo*ses, rua Álvaro Alvün n. 24, 1.° andrjr — Artigo 34 do
decreto n. 4r>18. dc 2;J. 34 — 200$00'J.

Amtnon t; Filhos Ltdn., rua cio Passeio sjn — Ai'tigo 4.", pa-ragrafo 2.° do decreto n. 385, de 4|2j903 — í>00$000.
Teixeira Rocha & Cia.. Largo (ia Carioca n. 8 — Artigo 55

ao decreto n. 4612, do 2' 1 !34 — ãOSOOO.
Laboratorio Rofer Ltda., representado por Luís Llnck to.

drlgues Teixeira, rua Álvaro Alvim ns. 33[37, sala 627 — Artigo
vu, paragrafo v.nico do decreto n. 4612, de 2;ij334 — 20CS?000.

Luís Ferreira Guimarães, rua do Passeio n. 3 — Artigo 55 do
decreto li. 4612, de 2il|034 — OOÇOOO.Associação Brasileira de Imprensa, representada pelo Dr. Hor-
bert Moses, rua. Álvaro Al^lm n. 24. l.° andar — Artigo 1.°, para-
grafo 2." do decreto 11. 385. de 4)21903 — 5005000."'O Globo", representado pelo seu diretor Roberto Marinho,
rua Bittencuurt da Silva n. 21, 1." andar — Artigo 8.° do decreto
n. 154; de 29 de Dezembro de 1936 — 1:0005000.

Antenor Gonçalves Musa, rua Senador Dantas n. 182 — Ar-
tigo 34 do decreto n. 4618, de 2111934 — 2005000.

João Di Lauro, rua da Cariocft n. 69. l.° — Artigo 1.' do cie-
creto 11. 133. d" 11 do Dezembro de 1936 — 6005000.

Dr. Júlio P. Porto Carreiro, praça Florlano n. 7 sala 1005Artigo 62 do decrêto n. 4312, de 2| 1 !E34 — ÍOOÇOOO.
Marietta Stucfcert, rua Senadcr Dantas n. 3. sobrado — Ar-

tigo 4.6 do decreto n 4613, de 2) 11934 — 2008000.
Álvaro Correia & Cia. Ltda., rua do Passeio n. 3S, sobradoArtigo 46 do decreto n. 4618 dc 2! 11934 — 2005000.
César Reale, rua Luis de Vasconcelos, esquina da Praça Pa-

ris — Artigo 78, pa.ragrafo unlco do decreto n. 4612, de 2111934
aooçooo.Vital Ramos de Castro, rua do Passeio n. 78 — Artigo 19. pa-ragrafo unlco do decreto n. 373 de 13 do Janeiro de 1897 — 100?.

Israel Vaelson, rua do Passeio n. 42 — Artigo 46 do decreto
n. 4618. do 2.1;934 -- 2005000.

José Rodrigues & Almeida, rua Álvaro Alvim n. 37 — Artigo
46 do decreto n. 4013. de 2111934 — 2007000.

Saio Wern?r. rua Senador Dantas n. 34 — Artigo 73, para-
grafo 5.°, "a" do dccreto n. 4312 do 2i 11034 — 500$00ü.

Cia. Brasileira de Cinemas, representada pelo Dr. Ademar
Leite Ribeiro, rua do Passeio 11. 2, 3." andar, salas 519123 — Ar-
tigo 48 do decreto n. 4610 de 211 934 — "00$000.

N. Davi. rua do Passeio n. 2, 10° andar, salas 1000:3 — Ar-
tigo 74 do decreto n. 121 cie 14 de Novembro de 1936 — 200?000.

G. Hardy, nu do Passeio n. 2. 10° andar, sala 1018 — Ar-
tico 13 do dccreto n. 4.5113 dc 2| 11934 — ÍOOSOOO.

Napoleão Lima k Cia., rua da Carioca n. 74 — Artigo 2",
paragrafo único do decreto n. 4619, de 2i 11934 — 100$000.

Salomão Jetr. rua Uruguaiana n. 16, sobrado — Artigo 73,
paragrafo 2.°, letra "c" do decreto n. 4612 de 211 934 — ÍOOSOOO.

Salomão Jeir, rua Uruguair.na n. 16. sobrado — Artigo 34 cio
decreto n. 4518. de 2' 1-934 — 500!50C0.

Max Rosenfcld. rua do Passeio n. 2, 12o andar, salas 1122 24
Artigo 196, paragrafo 3." v IT. do decreto n. 2037 de 19!1|P25 —
2COÇOOO. .Pilvio Mendonça e Jo. é P. Lopes Pontes, praça Floriano 7.
8." andar, salas 810 17 -• Artigo 78. paragrafo unlco cio decreto• 4812, de 2 1=534 200$003

Abdo Salim, praça TivadcnMs n. 33. 1." andar — Artigo 2.'>,
decreto 11. 1327 de 20 de Junlio dc 1911 — 500SOJO.

R. C. Freire & Cia., rua Senador Dantas n. 117, sobrado
Artigo 46 do drereto n. 4018. dc 2,l;í>34 — 2C03000.

Quintino Bocaiúva Neto. rua Álvaro Alvim n. 3. edifício
Alliambra — Artigo 73, paragrafo 5." lcíra "a" do decreto n. 4512
de 2:1,934 — 0005000. . ,. „„Teresa Cantiolo. rua T:e?,c de Mnio n. 3i — Artigo <8. para-
grafo único do decreto n• 4612 de 2.1 {934. — 200^000.

Teixeira Rocha tt Cia., largo da Círiooa n. 8 — Artigo 1."
dc decreto n. 1G0. de 3 de Fevereiro de 1937 — 505000.

Teixeira Rocha & Cia., rua S. José n. 120 — Idcm, lclem.
B^atrl-j Vieira, rua Senador D-nt.r.s n. 33-A — Artigo 73. pa-

ragrafo letra "c" do decreto n. 4612 d.-: 2 1!P34 — lOOóOOO.
Radio Cruzril'0 do Sul, representado pelo Dr. Pedro Fraga.

Praça Floriano n. 19 — Artigo 46 do decreto n. 4618 de 2 11934
200Ç000.
R. C. Frein 4- Cia., rua Senador Dantas n. 117. sobrado —

Artigo 43 do decreto n 4618 dc Sjt;934 — 200?000.
Antenor Gonçalves Musa. rua Senador Dantas n. 122 — Ar-

tigo 283 do dccrclo n. 2057 dc 19:11925 — 505000.
9." CIRÍ.TNStKIÇAO — tiLUIilA

EXIGENCIAS E DESPACHOS
Pedro Wulkanccb, vua do Catetç n. 156 - Cobre-se.
Kovado Fcnirlo Monteiro da Silva, nia Smlth Vasconcelos 26

Cobrc-se. „
Rocha Vas. rua das l.arsntetras n. 231 — Compareça para

esclarecimentos.
INTIMAÇÂO

A. Araújo U Irmão, rua cias Laranjeiras n. 40 — Para no pra-ko'de dez lias pagar riesta Dekgacia Fiscal, a diferença verifica-
da no certidão n. 1462 do corrente exercício.

AUTO DE FLAGRANTE
Barlolomeu F. de Sousa c Silva, vua das Laranjeiras n. 518,

_ visto ler sim licençi feito duas divisões de tijolos no porão do!
preuio sito no local acima referido.

EDITAL
Bartolomeu F. de Sousa e Silva, rua das Laranjeiras n. 518 1
Ordenando a lcgalisaçfto da obra sob pena de nova multa de jJCOJOOO.

12.» CIRCUNSCFK-AO COPACABANA
EXIGÉNCÍAS E DESPACHOS

Saul Presman & Cia., rua Garcia Davila n. 140-B — Junte
COnt 

Julla Eraz Caldeira Pinto Coeilio. rua Leopoldo Mlguez
n. si — Junte a procuração.Estevam Barabas. rua Copacabana, n. 1138 Pafjo o impôs-
to de colocação das vitrines, volte.

FLAGRANTES
Hermoges, Luís e José de Oliveira Queirós, rua Nascimento

Silva, junto e depois do n. 126 — Visto não terem dado cum-
primento o prescrita na intimaçíio de n. 76 de 24-3-37, que de-
terminava construir muro na frente de seu terreno no local
acima mencionado.

Isaac Cohen. rua Ministro Viveiros de Castro n. 104 — Vis*o
não manter porteiro devidamente unlformlsado no edifício de
apartamentos de sua. propriedade.Armando Palharcs Agulnaca rua Nove d? Fevereiro n. 8o —
Idem. idem, idem. ^ „Francisco Fernandes de Aguiar, rua Santa Clara n. 70 —
Idem. Idcm. idem.

Carlos Rocha, rua Santa Clara n. 1* — Visto d4o m»nt*r

Ao pagamento dc 20GS600 relativa á guia 11.
(reriharia (maquinas) de r.crescimo e mora.

Manuel Moreira da Silva; rua Moncorvo Filho 51 —
jumento de 84Ç200, relativa â g;u:'.a n. 4525 da D. dc EngeiUiarií.
(maquinas) de acréscimo e móra.

Antonlo Cruz, rua General Calclwell 216 — Ao pa-.p-usntu
cie 33«500. relativa á gula da D. de Engenharia (maquirut f|Ç
utrescimo e móra.

Fabrica de Moveis Santa Rita, rua Marques tíc^Ssnn.c.oi M
•— Ao pagamento de ÍVP&SGO. relativa guia n. 4534 cia D U-:
Engenliarla fmaqu.Vna?) de acréscimo e móra.

H. S. Pinto, rua Frei Can';c.a 135 — An pagamento de ¦0"">
relativa á guia n. 4565 da D. de Engenharia (maquinai (,e
acréscimo c móra.

FLAGRANTES
Adriano Maurício £; Cia. Ltda., rua Visconde, de Itauna 221

e 223 — Visto estar colocando um letreiro sem a previa licença
e pagamento do emolumentos.

TI JUC Álí).a CIR'.^1 < KÍCiO
FLAGRANTESUnião dos Empregados no comercio, estr. Velha da Tijvct,

6lh° — Autijndo por não ter cumprido a tntir.iaçãc. n 130 >'
5-3-936, que a obrigava a retirar a rampa para entrada d-
automóveis.Adelina Castilho Earbosa, rua Alexandre Gusmão. .íunto t
antss do n. 12 — Autuada por não ter dado cumprimento à
Intimaçâo n. 18 de 13-4-37, que a obrigava a construir muro cc
terreno de sua propriedade.Kalil Macksoud. rua Maria Amalia, entre os ns. 121 e 131 —
Autuado por não ter cumprido a intimaçâo n. 21) de 22-1-3'
<V;e o obrigava a construir muro no terreno de sua propriedade.

Ade.liná Castilho Barbosa, rua Aelxandre Gusmão, iuntu
e ajutes do n. 12 — Autuado por nâo ter dado cumprimento a
intiiBíiçSo n. 19 de 13-4-37. que a obrigava a construir o passeio
do leneno de sua propriedade.

34.* CIRC t'NSCfãçAO — PIEDADK
FLAGRANTES

José da R.ochu Freitas, vua S. Pedro n. o-i5, sobrado — Visto
não ter no local dns obras que está executando sob sua respon-
sabllidade o alvará de licença referente às obras da rua Gua-
ríÍWpaúlo, Iniião A C.. rua Clarluiundo de Melo 11. 383 — Visto
pão terem cumprido a intimaçâo n. 66, da 9-12-936. que obrigava
a pagar o imposto de moagem de café do exercício dc 1936.

26.'1 C1ROMNSCBIÇÃO — IR AJA'
FLAGRANTES

A-ntonio Quaresma, rua General Galiene n. 70; Antí»mo Pc-
relra da Silva, rua General Galiene n. 57; p. Laura Romana,
rua üranes n. 625; Hondon XiOpes de Albuquerque, rua Saint Hi-
lalrc n. 156 -- Autuados por não tersm cumprido as intimaçoes
que obrigava a construir passeio na frente dos seus irnoveis.

Antonio Pereira da Süva, rua General Galiene n. 57; AJitonio
Quaresma, rua General Galiene n. 70; D. Laura Romana, rua
Uranos u. 625 — Autundos por não terem cumprido as intima-
côes nue obrigava a construir muro na testada dos seus imóveis.

EDITAIS . „Antonio Quaresma., tua General Galiene n. 70; Antonio 1 e-
reira ria Silva, rua General Galiene n. 57: D. Laura Romana, rua
Uranos n. G2õ; nondcir L-nprs de Albuquerque, rua Saint Hnalre
n. 156 — Ordenando a cumprirem as intimar;ões que obrigava
a construir muro e passeio, sob pena dc nova muita.

28.a CIRCLiNSí lUOAO — íMADUREíRA
EXIGENCIAS E DESPACHOSAugusto Gomes Pereira, estrada Marechal Rangel n. 39: Mo-

reira da Costa £ C.. rua Atila do Silveira n 5 - Cobre-se.
Antonlo Moutinho, vua Carvalho do Sousa ». 330 — Cobre-se

de acôrdo com o informadol 'Olorcs Torrei, rua Valdo 11. 4 — Pa^ije a taxa dc pnreuipçáo.BteJvina E. Santos Cbcgas. rua Fmilia Ribeiro n. 9o —« Cum-
pra a intimaçâo n. 159, de 18-ll

Francisco Dias. rua Orlando, cm frente ao n. 108 — Lega-
lizc primeiro a construçS,o cio prédio.Abi lio Augusto Lourenço. rua Dr. Jovlmnno n. 134. y andar— Cobre-se como filial.

Amorlm & Alves Ltd.. rua Carvalho dc Sousa n. 264 — C.v !
bre-se. FLAGRANTESLuis Agostinho de Sousa, rua C lote 148 — Autuado por cons- jtruir um prédio sem licença.

Dsolinda /Uvrs pinho, rua lluvcrara esquina dc Atibaia — ;i Autuado por ter cóhstíüido, sem Iicenía, urn prccilo.— I JoGo da Silva Iofch, rua Divinopolls n. 130 — Autuado por ,ter desrespeitado o edital de 2-3-93i.Jcí:o de Oliveira, rua Jcse Queiroz, n. 99 — Autuado por não
ter cumprido o prescrito no edital do U0-3-837.Oidemar Pedroso d.? Morais, Verisiimo Machado junto c
depois do n. — Autuado por \ i t?r cumprido o prcc-rito no
edital de 3-2-P37.Humberto Duarte, rua K lo.e :!ò — Autuado por nào ter cum-
prldo o preecrito no edital de 2-2-937

MULTASHugo José Pereira — Avenida Cesarlo de Melo tj. 4.291, ca-r.a 3 — Art. 293 — 5°. — I — Doe. 2.087 dc 19-1-1925 — Rs.ISOÇOOO.
José Pais dos Santos — Estrada dos Coqueiros — Art. 396 —3°. — I - b - Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 20QÇOOO.João Domingos Pereira — Estrada Inhoaiba n. 793 — Art.296 — 5o. — I — Dec. 2.087 dc 19-1-25 — Rs. 1503000.Antonlo Coelho — Rua Padre Belisario cln. Art. 396 —3o. — I — b - Dec. 2.087 dc 19-1-25 — Rs. SOOfOOO.Sebastião Al,es Peixoto — Estrada dor. Limoeiros s|n. —

Art. 2ü6 — 3o. — I — b — Dec. 2.087 dc 19-1-35 •- Ri. 300$000.Joso Anunciação da Rocha — Estrada da Posse n. II —Art. 2,'G — 3-*. — III — Dec. 2.087 dc. 10-1-25 — Rs. J00$000.João Pinto Botelho — Estrada do Le.meirão sln. — Art. 298- 1>: - Vil — d - Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 200$000.OrUncio Germano — Estrada Rio São Paulo n. 3..183 — Art.73 ~ uec. 4.312 de 2-1-934 — Rs. 200$000.Raimundo Pereira Magalhãe.-: — Rua 1°. do Março n. 51 —3". andar -- Ari,. 149 — 5 2". — Dec. 55 dc 11-1-1936 — Rs.«¦iOÇOOO.J(fce Botelho de Macedo Júnior — Rua. Campo Grande n. 132Ali B - S 2°. - O — Dec. 4.612 de 2-1-34 -- Rs. 100Ç000.ftlanusl Ere.íici.-co Góis — Rua Alice sln. — Art. 296 — 1®.Vil - cl — Doe. 2.087 dc 19-1-25 — Rs. 2005000.SJiniüo cia Cruz — Estrada do Cabuçú, 210 m. depois do nu-merj o'„ - arl. 2SS — 1". _ vn — d — Dec. 2.087 dc 10-1-35Rs: l.JOSüuJ..;aui oa Santana Rosa — Rua Allcc n. 2 — Art. 296 — 1*.¦ V.i • (1 uíc. 2.037 da 19-1-25 — Rs. 200Í000.Sliiloro.-s Pereira - Prr.ça Gufiraru' sln. — Art. 296 — 3". — II) -üiii. i.037 cc I..-1-25 — Rs. 20O$CCO.iM'!i"'iitina Machado c Silva — Rua Uurbino liiteves n. 24 —
Art. 2..J -- 3'. - lit - Dec. 2.037 de 19-1-25 — lis. 100$000.. Riib.-;n Rafael Machado — Estrada da Illia sln. — Art.2D6 — 3". - TU — Dec. 2.087 de 19-1-36 — Rs. lOOíOOO.An'.ov:iõ' tvrrira dc Almeida — Rua Coronel Agostinho n. 15Art. _>ii - 3\ - 1 - b - Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs.UIC^-U.U. Cnspun — Rua Coronel Ap.usMnlio n. 81 — Art. 73 —
§ 3' - v. - Dec. 4.6.2 de 2-1-934 — Rs. 20008000.Arllnclo Pereira c'e Jesus — Estrada do Monteiro n. 638 —
Art. 73 — 5". - A - Dec. 4.612 de 2-1-34 — Rs. 500*000.Joté Pais cios Snntos — Estrada dos Coqueiros s|n. — Art.Ia. T- i £», •- Dcc. 38,i dc 4-2-1903 — Rs. 500$000.Doiúinjos Movo - Rua Barcelos Domingos n?. 81 e 83 —
Art. .3 3 3". -- C - Dcc. 4.612 de 2-1-34 — Rs. 200$000.P:».ro Mohea e Alcides Lopes de Almeida — Estrada do Mon-trij'0 li. 116 — Art. 63 Dec. 122 de 14-XI — 36 -- Rs. ?00?500,Irmãos Malta Ltda. — Rua Barcelos Domingos n. 7 — Art.68 - Use. 122 de 14-XI-36 — Rs. 300$000.A Sucursal Rural do Sindicato Unitivo Ferroviário- da Cen-trai rjo BraUl, R. p°. Antonio Gulmaràes Pinheiro Rua Per-reúa Borges n. Í3 — Art. 34 — Dec.. 4.618 de 2-rl-r34 — Rs.100?00tl.Benedito Rodrigues dos Santos — Estrada de Santa Cru*li. l.i.32 - Art. 63 — Dec. 122 de 14-XI-36 — Rs. 200*000.

Jc-o Tavares — Rua Avará n. 14 — Art. 296 — 5o. — I —
Dec. 2.03, i.e la-1-25 — Rs. 150$000.Francisco da Silva — Rua Macuxls s|n. — Ar!.. 296 — 3*. — Ib — Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 200$000.Antonio Maria de Barros — Estrada Rio São Paulo, Juntoe deuois 200 mts. do il. 496 — Art. 396 — 5o. — X — Dec.
2.087" de 19-1-25 — Rs. 1505000.

Argeu Maia — Rua ArLstides Calren . 134 — Art.4 78 — Dec.
4.612 de 2-1-34 — Rs. 2005000.

Manuel Borges — Estrada Rio B. Paulo n. 2.238, cs.ra 70Art. 296 — 3". — I — b — Dec. 2.087 de 19-1-35 — 300*000,
Sra. Rozenda Ferraz Torres — Rua Luis Barata n. 1 — Art.

296 — 5o. — I — Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. ;50?000.Antonlo Augusto Rodrigues — Rua Santíssimo n. 31 —Art.
73 _ 5 50. _ A — Dec. 4.613 de 2-1-34 — Rs. 500*000.Roberto Coelho — Estrada do Rio da Prata s|n. — Art. 296 —

— I — b — Dec. 3.087 de 19-1-25 — Rs. SOOÍOOO.
João Mendes — Estrada do Lamelrão s|n. — Art, 3EB6 —

3°. — I — b — Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 200$000.
José Correia — Rua Sete s|n. — Art. 296 — 3o. — I — b —

Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs.300^000.
Deolindo Pires — Rua Sete s|n. — Art. 386 3". — T —

b — Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 200*000.
Erotldes Pereira Campos — Rua Sete sln. — Art. 396 — S°«VI - Doe. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 300*000.
Manuel da Silva — Rua Sete s|n. — Art. 396 — 8o. — I —

b — Dec. 2.087 de 19-1-25 — Rs. 300$000.
Gubertino Suiço — Rua Sete s|n. —^ Art. 396 — 3®. — I —

b — Dec. 2.037 de 19-1-25 — Rs.200$000.
Benedito Machado — Rua Bete sjn. — Art-. 396 — 2P. ¦— I

b — Dec. 2.08'i de 19-1-25 — Rs. 300?000.
José Garcia Chaves — Rua Alfredo Morais s|n. —» Art. •—

3». _ hi Dec. 3.081 dc 19-1-925 — Rs. 100*000.
Manuel Tavares — Rua B projetada 848 — Estrada, Rio

S. Paulo 880 — Art. 296 — 3o. — I — b — Dec. 3.087 de 19-1-25Ró. 2005000. „ , , , .Henrique Dias dc Campos — Rua Horizonte Belo (Inhoal-
ba> s;n. - Art. 296 — 3o. — I — b — Dec. 3.087 de 19-1-35 ¦—
Lis. 200?000. ,Joié Cíomcs cia SUva — Rua Augusto de Vasconcelos n. 34 —
Ari. 68 — ÜIÍC. 112 de 14-X1-38 — Rs. 2005000.

Osorio cie Araújo e outro — Rua Coronel Agostinlio n. 137 —
Art. fiS Dec. 122 de 14-XI»3*5 — F?s. 2005000.

Lauro Augusto Ramos — Rua F n. 57 (Estaçoo de A. Vks-
concflosi —- Art. — 13 — Dcc. 2.087 de 19-1-25 —— Rs. 100^000.

Assad Maurv Marum — Rua Barcelos DomUigos n. 17 —
Art. 73 — & 5o." A — Dec. 4.612 de 2-1-34 — Rs. 500*000.

Manuel Amorim — Eütrada Cacilamorra n. 14 — art.. 4". —
5 2'J. — Dec. 336 de 4-2-1903 — Rs. 500*000.

Wllliam Baronet — Estrada do Monteiro n. "23 — Art. 206 —
jo i uec. -j.087 do 19-1-25 — Rs. 150*000.

Pedro Tavares Ferreira — flua. Professor Gonçalves n. 63 —
Art 296 — 2". — I — Dec. 2..J87 de 19-1-25 — Rs. ÍOOÇOOOO.

Manuel Joaquim Pereira — Rua Barcelos' Domingos n. 12 —
Art. 73 • ' S 2o. A — Dec. 4.612 de 2-1-34 — Rs. 100$000.

Fcvèrino Pereira — Rua Primeiro cie. Março n. 101 — Art.
2CS — 3J. - VI — Dec. 2.087 de 19-1-925 — Rs. 200*000.

3".

80." CIKCUNí - íiiCARETAGUA'
EXIGENCIAS E DESPACHOS•Maurício pèdroca Jo])pert. rua Baronesa junto e depois do

n. 105 - Cumpra primeiramente a intimaçâo.
J. Hcrinida Ar C., rua Coronel Hangcl n. 432 — Cobre-se, dc

acordo com o dcspaclío cio Sr. Dircccr de Fiscalização.
Modesto Ruas. ria Cândido Bwiicio n. õOO — Cobre-se. nos

lermos do despacho do Sr. Diretor dc Fiscalização.
M. A. C. Rios í.- C. Ltd.. estrada Rio—S. Paulo n. 73 — Co-

bre-se. n>'S termos cio despacho do Sr. Diretor de Fiscalização.
AUTOS DE FLAGRANTEAlberto Teles de Almeida, rua Candüio Benicio n. 132 — Visto

nilo ter cumprido a intimaçâo n. 174. de 30-4-937, que o obrigava
a construir passeio cm frente ao terreno de sua propriedade, a
rua Cândido Benicio junto e dapois dn n. 126.

Alberto Teles de Almeida, rua Cândido Benicio n. 132 — Visto
não ter cumprido a intimaçâo n. 175, de 30-4-C37, que o obrigava
a construir muro na frente do terreno de sua propriedade, a
rua Cândido Benicio junto c depois do ti. 126.

Marieta Teles Pantss. rua Álvaro Ramo.^ n. 145 — Visto nao
ter cumprido n intimaçâo n. 101. de 3-4-937. que a obrigava a
construir passeio em frente 30 prcdlo de sua propriedade, a rua
Cândido Benle.io n. 58.José Emílio Valpdão, rua Cc.sar 11. S3 — Vislo i-;tt,r construin-
do um prédio de tijolo coberto com tellia sem a rer.pcct.va li-
etnça da rrefeltura. EDITAL

José Emílio Valadâo, rua Cc-rr n. 83 — Ordena a Imediata
le^ali^^çfio da referida construção, sob pena de nova muita oe
5ÓÒÍOOO.

32 * CIRCUN.SCRIÇAO — CAMPO GRANDE
INTTM AÇÕES

Antonino dos Santos Mesquita, rua Gcnipapo distente 145
metros cia estrada do Pié — Intimado para no prazo de trinta
dias cumprir o laudo de vistoria realizada em 31-5-937 pela co-
missão de engenheiros da Prefeitura no prédio do lccal acima,
e que concluht pela legalização da obra feita, satisfazendo ffs
erdgencias do logradouro e lote, sob pena dc multa de XòO^OOO.
dc acôrdo com o art. 396. 1". VII, E do decreto n. 2.0S7. de
19-1-S25.D." Lcocaclia Ribeiro dos Santos, estrada dc Inhoaiba n. 212

 Intimada para no praro dr trir.ta dias cumprir o laudo d*
vistoria realizada em 31-5-937 pela comissão de engenheiros da
Prefeitura, no predin do local acima, que concluiu pela legaliza-
çào da obra de modificações, sem prejuízo das exigencias quanto
ao lote, sob pena de multa de 150^000. de acôrdo com o art. *95,
1°. VII. E do dccreto n. 2.087. de 19 de Jíjieiro de 192o.

Chèpnel Le^vimbuk. rua Coronel Agostinho n. 01: fundos --
Intimado a cumprir o laudo de vistoria realizada cm 31-5-93"
pela comissão dc engenheiros da Prefeitura, r.o telheiro do lo-
cal acima, que concluiu pela demolição mesmo por nao
fazer os arts. 3o e 205 no decreto n. 2.0-77, sob pena de multa
dc 200500G dc acordo com o art. 296. Io, V It. C do derreto
n. 2.037, dê 19-1-925.

DELEGACIA FISCAL DE AFERIÇAO
FLAGRANTES

Cata Vera-5 dc Ferragens Ltda. — Rua Senador Kuseblo nu-
mero 113 — Por ei-tar usando uma balança c um metro, sem afe.
riçáo do corrcutc csercicio ¦ , _ .J. Naiario — Rua Senador Euscbio o. 104 — Estar usan.
òo um r.istro ainda rião aferldo.

M. PLnto & Urbino — Rua Senador fíusebio n. 80 — Estar
usando um metro ainda não aferido.

Ferreira & Aleixo — Rua íl-ei Caneca n. 175 -- bstaxem
usando uma balança sem a aíerlçáo do corrente eserclcio.

Elisio Ferreira & Cia. Ltda. — Rua Frei Caneca n. 95-A —
Estarem usando uma balança, sem a afcriçào do corrente exer-
ClC''jose dc Carvalho — Rua Santana n 173 — Estar usando um»
balança sem a aferição do corrente exercício.

Distrito Federal, H de Junho de 1931. — *». Sousa Barrou,
Oficial. Coníère: Francisco Guida, Chefe da 3a. Secçao. —

Visto: Francisco dc Sousa Dantas, Sub-Dlretor de Fiscalização.

Diretoria de Tomada dc Contas
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUTvHO DE 1937

DESrACHOS DO SR. SECKETARJO GERAL
Zuleica Braga Guimarães (Diretoria de Receita) — oficio 14
Aprovo dc acôrdo bom as iníormaç<5cs. .

DESPACHOS DO SR. DEBETOK
Foram aprovadas as seguintes comprovações dc despesa:
dc Ovára Franco Vaz (E. T. Rivadavia Correia) •— oficio

u 72  verba 26 — material — Rs. 4:500$000,' dc Antonio Fonseca Júnior (E. T. S. Visconde de Mauã.) —-
efieio n 78 — %erba 26 — material — K-s. 1Õ:000?000 e oficio
11 90 — Rs. 8:3PO$ÒOO de Dario Joaquim Almeida da Silva <Di»
reioria do Patrunonio e cadastro) — oficio n. 334 — verba 23 —
mate.ial^^Ríj ^'Oliveira (Diretoria dos Sen-iços de ütilldade
Publica* — oficio n. I. G. 18 — verba 33 material — Réis
lü.0005000^ Mateus xelseira (Diretoria de E. de A. e DlíusAo
Cultural) — ofício n. 212-A — verba 27 — material 3.® — Réis
300$000.dc Antonio Fonseca Júnior (E. T. S. Visconde de Mauá) ¦—
oficio n 78 - verba 26 - material - Rs. 10:0005000.

de Isaac Palharcs (Diretoria de Trabalho Matas e Jardins)
oficio n. 453 — verba 34 — material — Rf. 2:500í000.
de Antonlo Gentil (Gabinete do Interventor) — oficio n. 955
verba 4 — material — Rs. 11666$700.
Jurema Coulinho, praticante de oficial.

Diretoria do Patrimonio e Cadastro
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937

fZSPACHOS DO BE. D3. DOITTOB
£m, 11 do corrente

Clube Internacional de Regatas — Aguarde oportunidade.
AU Sald — Indeferido, de erôrdo com as Informações.
Maria Rita Monteiro Tomás — Deferido de acôrdo com *

lnformaçio. TitANSinciExciA do nDirono trrcL
Rosa Fernandes dc Matos Pimenta — Deferido.
Maria Lulsa Pinheiro Soares — Deferido nos termos dt w-

formação.Edi?« Ricdel — Deferido.
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2C JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1937

Compareço para prestar es-

CARTA DE AFORA&tENTüAntonio Cardoso, Alijlno Duarto, Ária Bejcr Kulwnt. NeziaOudel, Ncrval Ferreira (1 ms Santos Llina, Manuel Joaquim Maelia-tia Rebolo — Passe-se a cartn.
zxigencias no s,n. c:ir.rr: da 2." srcçT.oEm 11 An corrc.vcPedro Melo Carvalho Monteiroclarecimentos.Carlos Frederico Quadros — Facilite a medição do Imóvel.Paulo dc Assis Pacheco. — Visto: A/unsu dc Pontes íij. F.

* EDITALFica sem valor a planta autenticada per esta Diretoria cm 2 d;Abril do corrente ano, pot estar cm dèsárôrd; com a e:ü;i;n:e nes-ta repartição. Fica o Convento de San tu Teresa, ao qual se reíefoa planta anulada, Intimado a apresentar neita Dircteiia o.s titulosde propriedade que possuo para que lho saja fornaoida nova planta.Diretoria cio Patrlmcnio c Cadastro, 12 üc Junho de 1J37. —
Edisoti Passos, Diretor.

SECRETARIA GERAL DE EDUCACÀO
E CULTURA

BOLITTI,M X. 130
EXPEDIENTE HO DIA 14 DE JUNHO JÍ3 1037ATOS DO SR. SECRETARIO CiEiíALDesignações-. -Foi designado o professor da Escola Secundaria do Institutode Educação — Asterio ds Campos — para substituir, tUtómia oseu impedimento, o professor da mesma Escola — Rotuão Curtesde Lacerda.Foi designada a datilografa coniratada da Universidade doDistrito Federal — Marina Haniann — para substituir durante oseu impedimento, o escriturario da mesma Universidade — JoséCarlos Tourinho Junqueira Aires,Foi designado o Conexo Dr. Antonio Pinto para substituir,durante o seu impedimento, o proicssor de escola Ucnici scicun-daria do Departamento de Educação — Severino da Costa MaíaFoi designado o contratado Manuel Porto para exercer, mt,e-rinamente, o cargo de servente de 2a classe do mesmo Departa-mento.Jilspensa e designação:Foi dispensada do exercido na Biblioteca Central de Edu-cação e designada para o Instituto da Educação a bibliotecáriado mesmo Instituto — Margarida Castrioto Coutinilo Perei»a VI-laça.Dispensa: •Foi dispensado do exercício no Gabinete, devendo apresentar-se ao Departamento de Educação, o servente de 2a classe Frank-lin Geraldo da Silva.

DESPACHOS DO SR. DR. SECRETARIO GERALDaquir Parreiras. João Francisco Kusas e Alicio Caixelro —Arquive-se.Carmelita da Cruz Medeiros — Aguarde oportunidaae.Posse:Tomaram posse, nesta data. as seguintes estagiaria'; nomea-das, professoras primarias, por ato de lü do corrente: FelismmaRamos. Maria de Lourdes Peixoto Leme, Noemia Massa PintoOndina Barbosa de Paiva e Olinda Viana Vouzela.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DO TEATRO .MUNICIPALDO RIO DE JA.NEIUOO Secretario Geral de Educação e Cultura, devidamente au-torizado pelo Exmo. Sr. Interventor Federal, resolve baixar o se-guinte edital de concorrência para a concessão do Teatro Mu-nicipal do Rio de Janeiro:Fica aberta pelo prazo de sessenta dias. a contar da pre-sente data, a concorrência para a concessão e exploração doTeatro Municipal, dentro das bases estipuladas nos seguintesitens:

1) — O prazo da concessão será dc 4 (quatro) anos. a con-tar de Io de Outubro de 1937 até Io de Outubro de 1941.2) — Os proponentes apresentarão suas propostas em envo-lucros fechados e lacrados, constando na sobrecarta o nome doconcorrente e a data da entrega da proposta.3) — Os proponentes instruirão as propostas com documen-tos de quitaçao dos impostos municipais e federais, provas deidoneidade profissional e de bôa situação financeira, caução fei-ta nos cofres da Prefeitura da importância de 20:0003000 (vintecontos de réis) quantia que será restituida após o encerramentoda concorrência.4) — O proponente aceito elevará, para garantia da execuçãodo contrato, a caução inicial de 20:000$000 (vinte contos de réis)
para 100:000$000 (cem contos de reis) que lhe será restituidaíindo o contrato e cumpridas as suas clausulas.5) — Perderá o direito á caução inicial o proponente aceito e
que, chamado a assinar o ccntrato, não comparecer dentro do pra-zo do 3 (oito) dia.-.6) — As propostas serão entregues, mediante recibo, & Dire-
toria de Educação dc Ad'ultos e Difusão Cultural (Teatro Muni-
cipal, lado da Avenida Rio Branco), dentro das horas de expedi-
ente.7) — No dia util imediato ao da terminação da concorrência,os proponentes deverão comparecer, ás 15 horas, ao Gabinete doD.retor de Educação d'e Adultos e Difusão Cultural, para assisti-rem á abertura dos envelopes e á leitura das propostas. Não se-
rão tomadas em ccnsideração as propostas dos que não compare-cerem ou não se fizerem legalmente representar.8) — As propostas serão lidas perante os. concorrentes e, Jun-tamer.te com os documentos que as instruírem, depois de devida-mente informados pela Diretoria de Educação de Adultcs e Difu-são Cultural serão enviadas ao Sr. Secretario Geral de Educaçãoe Cultura e por este ao Exmo. Sr. Interventor ou Prefeito.9) — O periodo das temporadas oficiais fica ccmpreendido en-tre 1° de Abril e 30 dc Outubro de cada ano. Salvo autorização, èvedado ao concessionário realizar qualquer espetáculo nos meses deNcvcmbro e Dezembro, período re.-;ervado á limpeza do ediLr.lo eférias dos corpos estáveis.

ItO proponente obriga-cs a apresentar anualmente:a) — Uma Companhia Nacional de O.jeras, cie carater popu-lar. cuja estréia terá lugar nas primeiros dias de Abril. A Com-
panliia será organizada pela seleção das melheres cantores bra-sileiros e contará, nos dois primeiras anos, com o concurso de umsoprano, um tenor, um barítono e um baixo estrangeiras, todos ar-listas dc renome, especialmente contratados. O repertorio será es-colhido entre as operas brasileiras, italianas e francesas, de me-iher aceitação pelo publico. Fica ainda o c.ncezsionnrlo obriga-í'o a contratar os serviços de um maestro de reputação firmada
para dirigir a temporada nac onal.b) — Uma companhia francesa de alta comedia, tipo "Odeon"
ou "C:.médie Française", com duas f.guras polo menos de renomee elenco homogêneo, de primeira categoria.o) — Espetáculos de bailados peio corpo de baile do Teatro,com o concurso extraordinário de um çcrcngrafo e quatro (4) bm-larincs cclstas (dois bailarinos e duas bailarinas) de primeiraclasse contratados pulo concessionário.d) — Concertistas de nomeada, cm numero nunca inferior afito (8). dos quais, três (3) nacionais, computados, por unidade,os grupos dc tal gênero.e> — Concertos sinfônicas realizados pela Orquestra do TeatroMunicipal, regidos por maestro consagrado adrede contratado, fi-cer.do ainda o concessionário obrigado, para maior eficiencia daOrquestra, a contratar extraordinariamente, mais .seis (6) profes-sores. Dos concertos poderão participar solistas brasileiros e es-trangelrcs.

/) — Uma grancíe qompanhla Uricâ em cujo elenco figuremquatro 14> cantores dc fama mundial, além de três (3) prima-dc-nas. três (3) tenores, trás (3) barítonos e três (3) baixos, todas deprimeira categoria. Igualmente selec enados serão os artistas desegundo plano c ccmprimarloá. Farão parte do elenco três (3) ar-tistas brasileiros, escolhidos entre cs que houverem participado datemporada nacional. A apresentação da companhia será feita comorquestra de setenta e quatro (74) professores, setenta (70) co-ristas e trinta e sois bailarinos. Para esta temporada o ccn-cessionário fica obrigado a contratar deis (2) mr.cstros de reco-nhecida proficiência, um regisseur e tccnicos de cenografia e ma-quinaria. O repertório será escclhido entro cs operas italianas,francesas, alemãs, russas e brasileiras. Anualmente serão canta-das duas (2) operas inéditas para a platéia. A estréia desta tem-porada ocorrerá na segunda quinzena de Julho.10) — Facultativamente, o concessionário poderá adicionar ástemporadas previstas outras companhias, cujos elementos cejamde reconhecido valor, a juizo da direção cio teatro.11) — Tanto na temporada nacional, como na grande tempo-rada lírica, é obrigatória a participação Integral des corpos esta-veís do teatro (orquestra, côro e bailei, obedecendo a montagemoce espetáculos a rigorosos requisitos de cenografia, indumentáriae adereças. Será rejeitado todo o material julgado inadequado cimproprio, a critério da direção do teatro.12) — Para a temporada de comédias francesas são exigidosvestiário, mobiliário e cenários adequados a cada peça, dc modo aBer mantido integralmente o cachei do teatro francês.13) — serão representadas no min mo dez (10) peças diferen-tes na temporada lírica nacional, dez (10) na <le comedia franre-sa e dezeseis (16) na grande temperada lirlea. Das duas ultimasserão realizados espetáculos em recitas extraordinarlan, a preço-,populares, na proporção de um para quatro.141 — Os concertes sir.fonicos e os espetáculos da bailadorespectivamente em numero mínimo d.; seis <«>. serão realizadosentre a temporada 1'rica nacional e a grande temperada ou in-tercalados á primeira.
, 15) — O repertório e o elenco da- companhias ficar&o sujei-tos a aprovaçao do diretor do teatro que pederá rn|eitar ou fazersubsutuir as peças e os artistas que não corresponderem ás exi-gencias do contrato. O concessionário rpresentará á aprovação,até a ultima quinzena de Fevereiro de cacla um, o elenco e o re-pertorio da companhia llr-ca nacicnal e da companhia francesa decomédias e, ate 1" de Maio, o da grande companhia lírica.16) O concessicnar.o não pederá alterar o elenco e progra-ma aprovados sem prévia autorização tf o Secretario Geral de Edu-cação e Cultura como lambem transferir as espetaculcs, ou subs-tltuir os artistas designados, sem antecipada comunicação á dire-çao do teatro que, só concordará, havendo mot.vo justificado.li) — As companhias organizadas para o Teatro Municipalnao poderão representar cm qualquer outro teatro do Brasil, antesde sua atuaça», no Teatro Municipal. ü/-".hes igualmente vedadorepresenta) en: qua.quer teatro do Brasil em estrang.-lro com adenomlnaçao dc -Cia. do Teatro Municipal do Rio dc Janeiro*1oesdo que haja modificação de seu elenco.1E — Durante a realização das temporadas (líricas c fran-eesa) os espetáculos não poderão sofrer interrupção por ma s dequatro (4) dias. Aí rwitnc r\a ncdnaínra «i

conio o as localidades reservadas ás autoridades municipais e fe-dciTis.20) — Seruc postos á disposição do concessionário os corposestut^lâ do teatro (orquestra, côro e baile) para a pieparaçáo o<;xe.'i,yuo das temporadas. O concessionário gratificara os e.c-muntÒE dos reiendos coipos dentro da seguinte tabela: — na tem-po:ac;o lirica «acionai, concertos sinfônicos e espetáculos de bai-,ado — ilOiOCO (vinte mil réis) a cada pro.essor da orquestra e125000 (doze mil réis) a cada corista e bailarino, por espetáculo.Na grande temporada lirica — SOvOOO (trinta mil réis) a cadaproio.-.sor da orquestra, 15$000 (quinze mil réis) a cada ba.larlnoe IBíUOi; (dezoito mil réis) a cada corista, igualmente por espe-tacun. Fica entendido que quando a natureza da opera a sercaniad.. não ex.gir a participação do corpo oe baile, seus coinpu-nervo.; não ceiiYo direito á gracif.cação.21) — Os corpos estáveis, mantidos pela Prefeitura, ficamobr^adoi a realização de um ensaio dia..o, cuja duração será deaua„ e meia heras. Se iiies iõr exigido um segundo ensaio, o queuã • poderão recusar, o conccss.onar.o pagará extraordinariamente15*000 (quinzê mil réis) a cada professor da orquestra o 8ÍOOO(o';o mil réis» a cacia corisca ou bailarino.22; — Durante a fase preparatória e na vigência das tempo-rad u. o teaui. não será cerücio a terceiros paia a realização decor.cíi tos o: espetáculos. Igualmente, durante a reailzaçao doseoreeitoo e do^ espetáculos de bailado não poderão ser realizadaslUnròas ccngei.erca, promovidas por Wrcehos. A Prefeitura re-se.-..! er.treianto, o direito de ocupar o teatro em qualquer pe-r.olu para realização de espetáculos ou de cerimonias oficiais.O concessionário não pedera se cpõr a que os espetáculos decpcia e concertos sejam irradiados, desde que haja entendi-tnshr.o com a- sociedades emissoras que indenizarão as despesas;elaüvas nos direitos autorais e quaisquer outros ônus decorrente.As irradiações pelas estações oficiais, municipais e federais, são
permitidas e nao sofrerão restrição por parte do concessionário.23) — O concessionário compromote-se por sl, seus com.ra-tar", >s e empresados a observar o regimento interno do edlficio,sufeito ás iuui:a~ e penal<„ades impostas pela direção.:;¦;) — Fica o cc.iccsõionarlo obrigado a abrir assinatura paraa temporada francesa e a grande temporada lirica, mantiaa a
preic rencia para cs áissinantss do ano anterior. Eisa preieren-cia não passará por suceseão á familia interessada. Perderãoo direito de preferencia os assinantes que tenham vendido oucedido sua. assinaturas. Paia garantia dos assinantes, metadeuo montante das assinaturas será arrecadada e depositada noBar.ci do Brasi' ou na Caixa Economica, dando-se a restltuiç&opor quotas proporcionais, desde que o numero de representaçõesalcance metade do compreendido na assinatura. As cadernetasgo assinatura só seião validas quando rubricadas pela direção doteatio. No caso de interrupção dos espetáculos de assinatura, oude rescisão do contrato, a Prefeitura utilizará o saldo da contauepositada juntamente com a caução, para restituir aos assinan-tes > numero dc reci^s não levadas a efeito.2ò) — A tabela de preços das diversas localidades de espe-lacmoí ou concertos, de assinatura ou não, ficará sujeita á apro-vaçâc elo dirctui do teatro que terá em vista o valor dos con-tratik.- dos au-stas e as despesas de montagem dos espetáculos.Os cdheteiros, porteiros e vesti alistas sáo designados oficialmente
peia Prefeitura.25) — O concessionário comprometc-se a zelar pela conser-vaçáv do edifício e a reparar qualquer estrago sobrevindo ao pre-dio em cor.sequenciá da montagem dos cspe.aculos. Fica igual-in^nl.1. obrigaao a indemzar cs estragos da aparelhagem peiien-cent« ao teatn e a substituir as lâmpadas t> o material de iiu-minaçãc. que se inutilise durente a vigência do i-.cncessão. Paraauxiliar os trabalhos de asseio e limpeza do edilic.o, o conces-sionurio manterá a sua expensa, em caráter permanente, três (3)scrve-.ites á ordem do poiteiro geral.2".) — O concessionário fica obrigado a provir os vestiáriose instalações sanitarias do edifício com toalhas Individuais, sabãoe •> mais que íõr necessário á higiene e asseio do publico.28; — O concessionário apresentará em todos espetáculos
progirmas artisticamente impressos em papel de 1° qualidade,po:'cndi neles explorar a inserção de anuncias, na conlormidadedas disposições das leis orçamentarias da municipalidade.2D — O concessionário não poderá explorar os serviços debebidas e confeitaria durante os espectaculos, os quais estão afetosao arrendatário do Restaurante Assírio.30) — O concessionário evitaiá por todos os meios a seu al-cance a intervenção de cambistas na venda das localidades, frus-tando o.s limites dos preços aprovados.31) — As Infrações cometidas quanto ás clausulas do con-trato a ser iii.uadj, aancro das presences bases, serão punidascom multas que variarão de 1:OOOSOCO (um conto de réis) a ...20:000$000 (vinte contos de réis) ou com a própria rescisão docontrato de acõruo ca.n a gravidade da infraçao, independentede qualquer interpelação, intimaçâo ou sentença Judicial, sem di-reito para o concessionário a indenlsações sob nenhum pretexto.No caso de relutancia, se tornará efetiva mediante o impedimentoda entrada no edifício par pessoal da Prefeitura que removerá, senecessário, qualquer material a ele pertencente, a sua empresacompanhias ou pessoas * êle subordinadas.32) — O con.rato n'ta poderá ser transferido no todo ou em
parte, em dado cm garantia do qualquer transação e tão pauco ex-plorauo em nome oe empresa, associação ou firma de que faça
parte o concessionário, salvo expressa e facultativa autorizaçãoda Prefeitura.33) — Consíderar-se-á imediatamente rescindido o contratose o concessionário entrar em liquidação amigavel ou judicial, fôrdeclarado falido ou propuzer concordata.34) — Dentro das presentes bases, será aceita a proposta quemelhores vantagens e garantias ofereça.Distrito Federai, 2 de Junho de 1937. — Francisco Campos,

CiR-
cem me-

8-B-030 — Benjamim dc 2 e 3 tomadas, um de cada — dotebenjamins — Um8-B-060 — Botão de madeira para campainha de 1 112" -cí;z botões — Um.8-B-070 — Bgx reto de ferro galvanizado, de 1|2" — vinte ecinco boxes — Ura,-,8-B-OilO — Box curvo de ferro galvanizado, de 1|2" — clnecboxes — Um8-C-000 — Caixa de aço redonda, de 2 1|2" de diâmetro —doze caixas — Uma.8-C-094 — Caixa de aço retangular, de 2 1|2" x 4" — vintecaixas — Uma. •
8-C-150 — Campainha elétrica de 3" em caixa de madeira,paru 12 volts — uma campainha — Uma.8-C-150 - Campainha eletrica em caixa cie madeira, para 24volts — uma campainha — Uma.8-C-1G0 — Calibre para fieira da escala B. S. — do,s cal!-bres — Um.
8-C-210 — Chave de alavanca >1 polar, direção simples, combase para quadre e fusível de rolha, dc 30 amperes — seis chave."Uma.
8-C-210 — Chave de alavanca tripolar, direção simples, combase para quadro e fusível de rolha, de 30 amperes — três chave.-Uma.
0-C-210 — Chave de alavanca tr.poiar. com fitóive! de cartu-cho de 30 amperes — uma chave — Uma.li-C-210 - Chave cie alavanca tripoiar, ccm fusível de cartu-cho de 60 ampores - uma chave — Uma.8-C-2G0 — Cieats dc porcelana, com os parafusos — c.ncoenMpares — Par8-F-050 — Fio elétrico para exterior, de n. 10 B S —coenta metros — Metro.8-F-070 — Fio elétrico para cieats, de n. 14 B. S.tros — Metro8-F-OSO — Fio elétrico para tubos, de n. 14 B. S. — cem me-tros — M:tro.8-F-OSO — Fio eletrlco em capa de chumbo, com um condu-tor e de n. 14 B. S. — vinte e cinco metros — Metro.8-F-ODO — Fio eletnco em capa de chumbo, com dois condu-tores e de n 14 B. s. — vinte e cinco metros — Metro.8-F-090 — F.o elétrico em capa de chumbo, com três conduto-res e de n. 14 B. S — vinte e cinco metros — Metro.8-F-1C0 — Fio flexível duplo de n. 10 B. S. — cincoenta me-tros — Metro.8-1-010 — Interruptor rotativo simples, para 125 volts e 5amp. — seis Interruptores — Um.8-1-010 — Interr ptor rotativo thrceway para 125 volts —seis interruptores - Um.8-1-010 — Interruptor rotativo Roul way para 125 volts —seis mterrupteres — Um.8-1-010 — Interruptor rotativo de 2 secçôes com indicadorcie 5 amp. por 125 vclts — seis interruptores — Um.8-1-010 — Interruptor rotat.vo de 3 secçôes com indicadorde 5 amp. por 125 volta — seis interruptores — Um.8-1-030 — Interruptor de embutir, com chapa niquelada sim-pies — três interruptores — Um.8-1-030 — Irterruptor de embutir, cem chapa niquelada deduas secçôes — três interruptores — Um.8-1-030 — Interruptor d'e embutir, com chapa niquelada d"três secçoes — três Interruptores — Um.8-1-090 — I.âo.ador de porcelana (haste reta de 1|2") — trêslsoladores — Um.8-1-090 — Isoliulor efe porcelana (haste curva de 112") —três lsoladores — Um.8-L-000 — Lampada Neon para 110 volts — uma lampada -Uma.

8-L-010 — Lumpada esférica, fosca internamente, com basenormal, de 25 , 40 e GO watts per 110 volts, doze de cada — trlnwe seis lampada? — Uma.8-L-010 — Lampada esferlea, fosca internamente, com basenormal, de 220 vclts por 60 watts — doze lampadas — Uma8-L-0D0 - Luva esmaltada, .com o d arcetro de 112" — dozeluvas — Uma8-P-000 — Pcga-ladrão — doze pega-ladrões. — Um.8-P-000 - Pilha tipo A, de 1,5 V — seis pilhas — Uma8-P-100 — Per a de madeira, para campainha, tamanho me-dio — duas peras -- Uma.8-Q-010 — Quadro para campainha, com 4 numeras — umquadro — Um.8-Q-010 — Quadro para campainha, com 6 números  umquadro — Um.8-R-140— Uma.
8-R-140
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Edelvlra Eufroslna da Sil- i 3t, - Lllia Helena dc Freitas
Ernestlna Batista dos ™ ~ MâÜvaIa ^ d° Andrad#

Eugenia RleEcl Guimarães!37 ~ 
^tln^'0"1 Ca^Í*

R?&a l 38 — Maria Celestina BarretoSouza Morei- 3i)
40

22 — Jurídico dera23 — Gelina Xavier de Alcantara Toei24 — "-lenri^ueta Maria Reis c 41Sá |25 — Herminia Gomes Lessalge i 1220 — Hildegar' -> Barroso Alves !Ribeiro 4327 — Hortencla Plrro do Vale I -1428 — Iracema da Costa Alves da 45Silva ¦ 1529 - Janclira Fonseca da Mata 130 — Jordelina Matos

Maria da Gloria de Mo-rais da CostaMaria da Gloria Beabra d*Lima e SilvaMaria Josó da Fon^ec^AfonsoMaria Lulza Sampaio Bc»«ros da FonsecaMirtes d FariaNalr de OliveiraNoemia Rego do OliveiraOlga de AzevedoLoboFerreira 47 — Ondina Loureiro-osta ¦ — Raquel d<- Vasconcelos Ca*Judite da Silva SaroldiLaurinda Pereira Viana I 49•bua *
naubj

, Ricardlna de Matos Lobo•a r • J? S» 1 wi ' 1 aO — Silvia Razende— Lca dc Paula Miranda Li- ól — Tais de Araújo Carvalho-íá 1 52 — Tetis da Costa Drumon44 — Leopcldina de Andrade 1 33 — Zilda Xavier Fontes¦Fa'cao 54 — Zulmira Ssverò Maisoneta
, ^gf081- 5„de Jun'l° df 1937. A Ida de A. Houtinlio,

e-; Co"^re — Pericles Martins, Chefe de Secção. Visto —Otacilio Silva. Secretario Geral do Dep. de Educação.
EDITAL 677 |P

, „c?nvic|o os senhores professores primários, cujos nomes cons-tam da relaçao abaixo, a apresentarem, no prazo de oito dias, seustitulos para serem apostilados.Secção de Pessoal. 12 de Junho de 1937. a.) Pericles Martins.oneie de Secção. '
RELAÇAO DEFINITIVA DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS (AA Ç) QUE T£M DIREITO DE ACORDO COM O DEC 4 088 DB

A AUMENT , DE VENCIMENTOS (GOOtOOO MENSAIS)A PARTIR DE 1-1-1937, APROVADA PELO SR. INTERVENTOREM 27-5-1937

Secretario Geral.

da

COMISSÃO DE COMPRAS
CONCORRÊNCIA N. 17 — GRUPO 23(pagamento a' VISTA)

« Faço publico que no dia 15 de Junho proximo vindouro, ás 14horr.õ, _i:..oi,.i Com;ssão Especial de Compras, no Largo da Cario-ca n. õ — Edlficio Carioca — Sala 510, será realizada a presenteconcorrência, observando-se, rigorosamente, o artigo 22 e seusitens, das Instruções baixadas pelo Secretario Geral de Educaç&oCuirura. e publicadas no órgão oficial em 21 de Abril de 1937Requisição 7i. 2 da Diretoria de Educação de Adultos e Di/u-sãn Cultural (Sub-Diretoria de Teatios).23—C—030 — Cera liquida Royal vermelha (lata 700 gramas)— Cincoenta latas — Lata.23—D—040 — Desinfetante "Cruzwaldlna" em lata de 1 11-tro — Oincocnta latas — Lata.23—E—or.u — Escovas de plassava para lavagem com cabo —Vinte e quatro escovas — Uma.23—E—100 _ Espanadores n. 50 — (penas) — Trinta e seisespanadores — Um.23—F—010 — Flanela — panos — de 0,43 x 0,00 — Setentae duas flane ias — Uma.23—P—000 — Potassa — Cem quilos — Quilo.23—P—030 — Fapcl higiênico — Setenta e dois pacotes —Pacote.
23—P—070 — Polidor de metais "Kaol ou Rupi" em latas delitro — Trinta e seis latas — Lata.23—S—070 — Sapolium Radiuni — Duas caixas — Caixa.23—V—030 — Vassoura dc cabelo animal — Trinta e seis vas-souras — Uma.23—v—niiu — Vassoura de piassava — Quarenta e oito vas-souras — Uma.Requisição n. 3 da jaesma Diretoria:23—S—030 — Sabão L. T. — Conto o vinte sabões — Um.23—P—C25 — Panos para limpeza em sacos de algodão bran-co er.i bom estado, em panos de 0,00 x 0,80 — Setenta e dois pa-tiui — Um.requisição ». 10 da mesma Diretoria:23—E—120 — Estopa dc algodão fio longo de primeira aua-hdade — Cem quilos — Quilo.LOCAL DE ENTREGA: — Beco Manuel de Carvalho — (Tea-tro Municipal).PRAZO DE ENTREGA — Imediato.NOTA — A despesa decorrente desta concorrência será pagapela Verba 27 — Material G° — o) do orçamento em vigor.Río de Janeiro, 31 de Maio de 1037 (a) — Josó CândidoCosia Sena, — Chefe da Comissão Especial de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 13 — GRUPO 32
(PAGAMENTO A' VISTA)Faço publico que no dia 15 de Junho proximo vindouro, ás14,30 horas, nesta Comissão Especial de Compras, no Largo daCarioca n. 5 — Ediíicio Carioca — sala 516, será realizada a pre-sente concorrência, observando-se, rigorosamente, o artigo 22 eseus itens, das Instruções baixadas pelo Secretario Geral de Edu-cação e Cultura, e publicadas no orgão oficial em 21 de Abril de1937.Requisição n. 4 da Diretoria de Educação de Adultos e Di-Jusâo Cultural — (.Sub-Direiorirí dc Teatrosi.32—A—010 — Agua Raz PR Air — Sessenta c quatro quilos —Quilo.32—A—050 — Alvair.de de zinco — Cem quilos — Quilo.32—A—0ü0 — Azul R. U. — Cinco quilos — quilo.32—G—010 — Gesso Crê — Cincoenta quilos — Quilo.32—J—010 — Jaltíe Crome n. 1 — Dois quilos — Quilo.32—J—011 — Jalde Cromc n. 2 — Dois quilos — Quilo.32—O—000 — Oca lavada — Trinta quilos — Quilo.32—O—000 — Ouro em pò — Dois quilos — Quilo.32—O—030 — Óleo de ünhaça cru de l.a qualidade — Centoe oitenta quilos — Quilo.32—P—040 — Pó de Sapato — Cinco quilos — Quilo.32—R—030 — Rcmovedor neutro para tinta — Cinco quilos —Quilo.32—S—030 — Secante — Cincoenta quilos — Quilo.32—T—060 — Tinta esmalte branca "Ipiranga" — Quarentaquilos — Quilo.32—T—040 — Tinta branca fosca — Cincoenta quilos — Quilo,, T—031 — Tinta esmalte Sapolim das seguintes côres: —vermelha, amarela, violeta, verde, azul, branca e preta, sendouma lata de quilo de cada còr — Sete quilos — Quilo.LOCAL DE ENTREGA — Beco Manuel de Carvalho — (Tea-tro Municipal).PRAZO DA ENTREGA — Cinco dias.

^ despesa decorrente desta concorrência será pagapela Verba 27 — Material 23 — a) do orçamento em vigor.Rio de Janeiro, 31 de Maio de 1937 (a> — Josó Cândido a\iCosta Ssna — Chefe da Comissão Especial de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 19 — GRUPO 8

(rAGAMENTO A' VISTA)Faço publico que no dia 15 de Junho corrente, ás 14 horas,
cínCottiissao Espccial de C.mpras, no Largo da Carioca n. 5

iT Carioca, sala 516, será realizada a presente concorrênciaobservando-se. rigorosamente, o art. 22 e seus itens, das Instru-

Raseta para cieats, com fusiveis — doze rosetas
Roseta para cieats, sem fusíveis — doze rosetat
Ruseta para forro, com fusiveis — doze rosetas —
Raseta para forro, sem fusiveis — doze rosetas —

8-T-000 — Terminais curvos, com o diâmetro de 112» — seisterminais — Um.8-T-OOO — Terminais retos, com o diâmetro de 1|2* — qua-tro terminais — Um8:T-050 - Tomada cie embutir, com receptaculo de baquelite— tres tomadas — Uma.

— Uma.8-R-150
Uma.8-R-150Uma.

'M) 
^semen?ita3 ^nfUUra serâ° ?eaUz&as baixada7^1o"^mario Geral

m 4 A<? concessionário ser* cedido o teatro com os serviços n° cficlal Cm 21 de Abr» 1937' '
«o pessoal permanente do ediíicio, fornecimento de força e luz eWtnçao dos impostos cujo pagamento caiba por lei acs seus em-presarievi ou ocupante*. Fica, entretanto, o concessionário ^es-
ponsavel pelo pagamento das despesa.-, do pessoal extraordináriodos porteiros e bilhetelrcs, em como do excesso de horas d- tra-balho do pessoal permanente, administrativo e operário, de acordocom a tabela em viger. A Prefeitura reserva a direita de ecupar*s dependenciaí do tdlficlo n.vcísiria? ao serviço a;V-n'n'-tr-tf-.-o,a juízo da direção, « na sala de espetáculos as irlbunas <io p.os-

Requisição s,n. da Diretoria de Educação dc Adultose Difusão Cultural(Para atender o oficio 149|A. de 7|4i937)S-A-0S0 — Ampcr metro C. A. para corrente alternativapara quadro Eirala df 0 a 250, — um amperimetro — Um
Ç-A-110 — Araniia de metal comum de 2 1|4' de diâmetro— dez aranhas — Uma.8-~!-CCQ — Eloco tipo B <22 5 V) — três blocos — Um.8-B-D00 — £.Oi*o tipo B (.45 V) um blcco — Um.

8-T-080 — Tomada de pino, para 8 amperes — três tomadasUma.
8-T-130 — Tubo flexível de 1|2" — doze metros — Metro8-T-140 — Tubo rígido de 1|2", para canalização eletrica —seis metros — Metro.8-T-150 — Tubo de porcelana, com IO* de comprimento -trinta tubos — Um.

. . 8-T-150 — Tubo de porcelana, com 6* de comprimento -trinta tubos — Um.S-V-040 — Voltimetro para corrente alternada de 50 ciclospara quadro com ligaçao posterior, escala 0 a 260 — um voltime-tro — Um.
sis. — Ccn Junto completo para armar aparelho de radio devaÒYÜ ' 'nbricante "Sicles" — um conjunto — Um.S|S. — Conjunto completo, ondas curtas e longas, com um

TJm Cm válvulas, fabricante "Sicles" — um conjunto
. ®is- ~ Três series de lampadas mlgnon em cores (com 6, 8e 9) — vinte e tres lampadas — Uma.LOCAL D2 ENTREGA: — Escola Visconde de Cairú  CC. A. — Morro do Vintém. -PRAZO DE ENTREGA: - Imediato.~ A despesa decorrente desta concorrência será pagar->Y ^ , — Ma«<?rial 2o — e), do orçamento em vigor.de Janeiro, 1° de Junho do 1037. — (a.) José Cândidoda Cosia Sena Chefe da Comissão Especial de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 20 — GRUPO 29PAGAMENTO A' VISTAFaço puolico que no dia 10 de Junho corrente, ás 14,30 hc-ras, nesta Comissão Especial de Compras, no Largo da Cariociin. 5 Ed.ficio Carioca — Sala 516. será realizada a presenteconcorrência^ observando-se. rigorosamente, o art'. 22 e seus itens,cas Instruções baixadas pelo Secretario Geral de Educacão eCultura e publicadas no orgão oficial cin 21 dc Abril de 103"7.Requisição n, 3 da Diretoria dc Educação dc Adultos e DifusãoCultural
(Sub-Diretoria de Teatros)Petroleü «no "Caloric" cinco mil quilas — Quilo10 — Querozenc marca "Jacaré", dez caixas — Caixa.

,, LOCAL DE ENTREGA — Beco Manuel de Carvalho (TeatroMunicipal).PRAZO DE ENTREGA — Imediato.NOTA — A despesa decorrente desta concorrência será paiçapela Verba *7 — Material 2o a) cio orçamento em vigor• Rio de Janeiro, l de Junho de 1937. — Josi Cândido da CosioSena, Chefe da Comissão Especial de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 21 — GRUPO 30PAGAMENTO A' VISTAFaço publico que no dia li> de Junho corrente, às 14,30 horas,nesta Comissão Especial de Compras, no Largo da Carioca n. 5Edifício Carioca — Sala 516 — será realizada a presente con-correncia, observando-se, rigorosamente o art. 22 e seus itenscias Instruções baixadas pelo Secretario Geral de Educação e Cul-tura, e publicadas no orgão oficial em 21 de Abril de 1937Requisição n. 9 da Diretoria de Educação dc Adultos c DifusãoCultural(Sub-Diretoria de Teatros)—O—000 — Oieo fino "Alcaid OU", mil quilos — Quilo.ENTREGA — Beco Manuel de Carvalho (TeatroMunicipal).PRAZO DE ENTREGA — Imediato.NOTA — A despesa decorrente desta concorrência será pacipela VerDu 27 — Material 2o a) do orçamento em vigorRio de Janeiro, 1 de Junho de 1337. — Jose Cândido' da CostaSena, Chefe da Comissão Especial de Compras.

Divisão dc Secretaria
EXPEDIENTE DO fcR. SECRETARIO GERAL DO D. E.Apresentaram-se no corrente mfcs de Junho para rcassumiio exercício, as proressoras primarias:No dia 12 — Berta Lobo de Oliveira Oneto, Maria Lulsa Ma-rinho Ravasco c Olsa Pinto de Bittencourt.No dia 14 — Alair Vilaça Simões, Daria Zagni EsmeraldinaFagundes. Helena Sentes Monteiro Batista. Lia Brown DuarteLuna Obadia Edler. Belmira de Andrade Batista Ribeiro, NairMarques da Costa. Slrte Duarte Ribeiro Gonçalves Virgínia Coe-lho de Assis Ribeiro e Zuleica Santos Camargo.Noemia Silva licite — Certifique-se o que constar.João de Camargo e Ironete Rogério Lins Paula Freitas —Tendo caido em perempção o pedido, arquive-se.

Secçüo de Pessoal
EDITAL 67IP

Convido as senhores professores primários, cujos nomes cons-tam da relação abaixo, a apresentarem, no prazo dc oito dias, seustitulos para serem apostilados.Secção de Pessoal, 12 de Junho dc rB37. a.) Pericles Martins,Chefe de Secção.
RELAÇAO DEFINITIVA DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS (Aa Z) QUE TÊM DIREITO. DE ACORDO COM O DEC. 4.088 DE10-12-IP32 COMBINADO COM O DEC. 5.126 DE 24-9-1934. A AU-MENTO DE VENCIMENTOS (1005000 MENSAIS) A PARTIR DE1-1-1937, APROVADA PELO SR. INTERVENTOR EM 10-6-1937

— Abrillna Passos Viana— Adelaide Donatlla Ferrei-ra França Ribeiro— Alita Guimarães Costa— Ana José de Andrade— Ana da Luz Pacheco— Araci de Miranda Dias— Aurora do Amaral Seco— Berta Lobo de OliveiraOneto— Carmen Almada10 — Carolina Marques de Lima

11 — Claudina de Carvalho Ro-ma12 — Clotilde dc Amazonas Car-neiro13 — Corlna de Amazonas Car-neito14 — Dolores de Carvalho Nu-nan13 — Dolores de Faria Albernaz15 — Donatila Celestino Pereira17 — Dulce Pagani18 — Dulce Rebelo Franco

— Abigail de Almeida— Abigail Cabral de SenaDias— Abigail Moreira Pinto— Abigail Pereira— Abigail da Rocha Vercilo— Adalgisa Alves Bandeirade Melo— Adalgisa Bethlem Ferrei-ra da Cunha— Adalgisa César Dias— Adalgisa Lisboa10 — Adalgisa da Silva Carva-'ho
11 — Adalgisa Tavares do Car-mo11 — Adalila de Melo.13 — Adalsina Costa Matos14 — Adelaide de Figueiredo."ourdan15 — Adelaide Pereira Romariz1U — Adelaide de Vasconcelosdhaveslr» — Adelia Lemos de Carva-lho1F — Adelia Von Borell Sauer-bronn Costa Leitelíi — Adelina Assunção Pinto21 — Adelin» Rocha de SousaCr!-to2i- — Adelina Viana da Silva22 — Adosinda Franco Martinsde Araújo23 — Adriana Sardinha deAzevedo Marques24 — Afra Arêas Franco Cardoso2a — Agenor Uves de Morais26 — Aida de Carvalho Briggs27 — Aida Ponteia Pereira28 — Aida Goldschmidt deOiivelrí.29 — Aida Ladeira da Silva3C — Aida Miranda Vieira Fer-•az
31 — Aida Pais de Barros3<i — Aida Sans Navas da Sil-vi Art-ujo33 — Aida Spencer Galváo3* — Aixa de Queiroz Sampaio35 — Alaide Batistina dos San-tos Li n:.36 — Alaide Cruz de Oliveira eSilva3'í — Alaide Machado Walker38 — Alaide Magalhães de Fl-gueiredo Rocha39 — Alaide Pinto40 —Alaide Ururai Almada41 — Alair Maria de Oliveira42 — Alba de Barros e Vasconcelos Giesta4C — Alba Rocha Galvão44 — Albertina de Andrade4f — Albertina Dagniar Geier4G — Albertina Lima de MarizSarmento47 — Albertina da Silva Alva-rénga48 — Alcidia Pontes49 — Alcina Amélia Quadre*50 — Alcina d'Angelo Borges51 — Alcina Dias Martins52 — Alcina Flora de Alcan-tara53 — Aida Canejo5' — Aida Firmina do Nasci-mento Santos Benac55 Aida Siqueira56 — Aldemiri Queiroz57 — Aldina Braga58 — Aleida Campos de Olivel-ra5B — Alete Taumaturgo de Azevedo Dreux60 — Alfredina Mendes Trom-pieri6i. — Alice Afra de Carvalho62 — Alice de Almeida SilvaCosta63 — Alice Alves Paraiso64 — Alice da Conceição65 — Alice Conde Correia Pin-COG6 — Alice de Figueiredo Pi-menta6; — Alice Leite de Oliveira68 — Alice Lemos Dias Casta69 — Alice Medeiros de Frei-tas70 — Alice Pessoa71 — Alita Taumaturgo Men-des de Morais72 — Alair Ribeiro Duarte73 — Almerinda Augusta Lopesde Amorlm74 — Almerinda de CarvalhoMoura75 — Almerinda Nailor Valde-taro7ü — Almira Brasil Esberard77 — Altair Andrada da Sil-veira78 — Altair Lopes79 — Altair Sodré de MacedoMolica80 — Alvacoeli Prado Azambu-ja81 — Alire de Lima Rodrigues82 — Alzira Asccndina Reis83 — Alzira de Ávila e Silva84 — Alzira Bastos Carvalhais85 — Alzira Cardoso Bulcão86 — Alzira Castro87 — Alzira da Costa e Melo88 — Alzira Edite Meireles Gar-cia89 — Alzira Emilia Macedo Co-tia90 — Alzira Gaudie de CastroSoares91 — Alzira Machado Alves92 — Alzira Muniz de AboimPitanga9b — Alzira Ribeiro Rosadas94 — Alzira dos Santos Jacome95 — Alzira Soares Tavares96 — Amalia Pilar Watson97 — Amalia Silveira do Pra-do98 — Amaziles Aguiar91 — Ambrosina Guimarães100 — Amélia le Castro Viana101 — Amélia Costa da Cunhae Silva102 — Amélia Dornelcs103 — Amélia ie Figueiredo Ne-to104 — Amélia Moutinho Antunesde Oliveira10o — Amélia Pereira103 — Amélia Pereira dc Sousa107 — Amélia Rclo de Araújo108 — Amélia 1e Sousa Me ire-les109 — America Freire110 — Amirina Miranda

111 — Anaita DairOrto Figueirade Matos112 — Andrca Fontes Peixoto113 — Andréa Midão de Carva-lho114 — Andrelina ODwyer1115 — Angela Rosa Faillace
116 — Angélica da Silva Lemos

117 — Angelina Perroti118 — Angelina Pimentel119 — Angelina Ribeiro da Ro-sa12C — Angelina de Sousa Lima121 — Ana Amaral Bastos122 — Ana de Araújo Coelho123 — Ana de Azevedo124 — Ana Bessa Menezes125 — Ana Eulalia dos SantoaMendes126 — Ana Figueiredo PimentaAlvares Barata127 — Ana Garcia Pinheiro128 — Ana Lamego df MoraisSarmento129 —- Ana Loures Ferreira daCosta13f — Ana Maria Ramos131 — Ana Melo Soares132 — Ana de Oliveira Matos133 — Ana Ribeiro Dutra134 — Anadina Tumba Pereirada Costa135 — Analcida do Prado SeixasSampaio136 — Anita Gonçalves Bastos137 — Antonia Barroso de Men-donça13b — Antonia Lobo Endson139 - Antrnia de Padua Mel-nicke14C — Antonia Stonziola141 — Antonia Terra Belo142 — Antoniefa Caetano Coe-lho de Almeida143 — Antonieta Rosmunda La-tuca Rosadas144 — Antonino Pedroso de LI-ma Filho145 —,Aoulléa Ferreira Simas146 — Arabela Lima Bomíim147 — Aracaci Toledo AndradeGarcia148 — Araci Agrela149 — Araci de Carvalho Rego150 — Araci Côrtes151 — Araci de Faria152 — Araci Ferreira153 — Araci Ferreira de Car-valho154 — Araci Massena Jansen dcMelo .155 — Araci Monteiro Leite deCastro156 — Araci dos Santos Cabral15V — Araci Silva Pinto de Al-meida158 — Araci da Silveira Ar rais159 — Arquideinla Soutinho Ma-tos160 — Argentina Fontes Petit161 — Argentina de OliveiraMoura162 — Argentina Rosa Belhamda Mota'165 — Aristéa Caldas164 — Aritéa Mota Lima165 — Aríete Ramos166 — Arlinda Areno167 — Arlinda Ladeira MarquesLeão168 — Armando Frugoni de Sou-sa169 — Arminda Correia Portei»170 — Arminda Nora Maranha171 — Artalides Pisco172 — Artemisla Falcato deSousa173 — Astrogilda Barbes» Fato-
grin174 — Atalá Fontes P*ixo4o175 — Atalá do. KMüttlwl»Mota176 — Atali Aguiar177 — Augusta Aurora Para-nhce Campognog O-veira178 — Augusta Diogo Taram»179 — Augusta Queiroz de Car-valho Oliveira180 — Augusto Saraiva Cemta181 — Augusto Vitor do EspSrttsSanto182 — Áurea Augusta CometaDuncan183 — Áurea Gonçahwa da 9B-va184 — Áurea Mala de Oliveira185 — Áurea Marinho de Burro*Leal186 — Áurea de Morais Grrtma-rães187 — Áurea Paiva Nehra188 — Aurelia Hectaher Bof-gerth189 — Aurora Aquino Aires d«Alvarenga190 — Aurora Carrazedo191 — Aurora de Medeiros Frei-tas192 — Aurora Rodrigues Bruno193 — Auta Dutra de MacedoCanojo194 — Avelina Mendes de Cas-tro195 — Airdc Pires Martins Cos-ta196 — Azurita Ramalho de Bri-to197 — Bartlra Santos198 — Beatriz Cavalcanti Bul-cão199 — Beatriz Costa200 — Beatriz Ferreira Lopes201 — Beatriz Guimarães Rocha202 — Beatriz Muniz203 — Beatriz Quintanilha deOliveira204 — Beatriz Sartore SerraPinto205 — Benedita da Conceição206 — Beralda de Carvalhr207 — Berta Abramant Pintei ia-feld206 — Bf/ti' Guimarães Valimde Castro209 — Berta Ramos de Oliveira210 — Berta Teixeira de Frei-tas211 — Betina Pimentel212 — Bibi&na Zllda Lemos Bor-

ges213 — Braziliça de Mplo214 — Brisabeii Almeida Pa-checo Filha215 — Brites Alvares Barata216 — Cacllda Cardoso217 — Cacilda Dias da Crus- Bueno218 — uacilda Loureiro219 — Cacllda Ribeiro Barbosa220 — Cainelia Ribeiro LessaBastos221 — Camile Vanier Vieira222 — Candlda de Carvalho225 — Candida José Fernandes22* — Candida de Lima Santa-na225 — Candida Maria da SilvaFreire226 — Candida de Sousa227 — Carlice de Sampai" Na-buco
228 — Carlinda Andréa Kaeh-lert
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3M — Carllnda Migucz Bastos
da Silva230 — Curlinda Nogueira331 — Carlinda Rangel de Vas-concclos232 — Carlota Correia Pinto332 — Garmella Saplcnza234 — Carmellna Ferrotc Ber-nardes335 — Carmelita do Oliveira233 — Carmela do Paula Aguiar23T — Carmen Airosa do OU-velra23P — Carmen Azamor235 — Carmen Cancela Colares24C — Carmen castro241 —. Carmen Del Negro24- — Carmen Demarla Serôada Mota24£ — Carmen Dias SegadasViana3<-- — Carmen Gomes VianaMarques246 — Carmen da Mata Noguel-ra240 — Carmen Matos Gulma-rães247 — Carmen. Pinto dos San-tos248 — Carmen Rios Machado248 — Carmen de Sá SilveiraTomaz250 — Carmen da Silva231 — Carmen da Silva Mene-zesasa — Carmen da Silva Vas-concelos253 — Carmen de Sousa Var-

gas254 — Carmen Travassos Costa255 — Carmina Figueiredo Ar-mstrong256 — Carolina Bacelar Vascon-celos25"".— Carolina da Costa Bar-bosa238 — Carolina Kropf Queiroz25ô — Carolina da Silva Ja-nc<i-o260 — Carolina Sonderman deMatos261 — Catarina Gabriel Nassa-ra262 — Cecilia Afonso Nola283 —• Cecilia Brandão Alves deSousa254 — Cecilia Cordeiro da Fon-seca255 — Cecília Ferreira NevesGonzaga266. — cecilia Mariano da Silva267 — Cecília Meireles CorreiaDias258 — Cecilia dé Menezes Ca-brita26j — CeçiKa Muniz270 — Cecilia Storlno Dell'Oss0
,271Cecilia Teixeira da Cos-ta

272 — Ceei Teixeira273 — Celeste Braga Bacelo274 — Celeste Cardoso BeluclGuimarães275 — Celeste Neves da Cunha276 — Celeste Pereira Coelho de3ousa277 — Celeste do Prado Carva-lho278 — Celeste Travassos270 — Célia Gifonl200 — celia Kahl Fernandes281 — Cella Peixoto Alves282 — Celina Henrique Figueira283 — Celina Pereira Mendes284 — Celina Esteia GuimarãesHill285 — Celmira do Prado PenaFirme280 — Centra Isensée Leal287 — Ccrena Berlingozzl288 — cinira Braga289 — Circe Couto290 — Clara Paclieccf' de Aguiar291 — Clara Torres- do EspiritoSanto292 — Clarestina Cândida Mo-reira293 — Clarice Vieira CorreiaMendes Antas294 — Clarlsse Marques do Vale295 — Clarlsse Ramos de Aze-vedo290 — Clarisse de Souza297 — Claudia Goífi298 — Clelia Forrelra299 — Clelia Freire de Carva-lho30C — ciorlnda de Faria e Al-
querque301 — Clotilde Antonleta dóMelo302 — Clotilde Piquete de Al-cantara303 — Coema Hemeterio304 — Coema Werneck de Ma-cedo305 — Conceição Gilete de An-drade Wirz306 — Constança Vila MaiorBraga307 — Cora Strauck Bastos308 — Cora Tavares Iracema30? — Corlna Cardim de Alen-car O30ri0310 — Cortna Ferreira CampeioGuimarães311 — Corina Lage da Silva Pi-res312 — Corlna Louzada PereiraMendes313 — Corina Machado Leal314 — Corlna Nunes da CostaFreitas -

315 — Corina :?aiva Garcia316 — Corinta Louzada Werneck317 — Cibele Dias310 — Cibele Heloisa de Bar-ros Coutada1 319 — Cinira Lima
Secçâo de Pessoal, 22 de Maio de 1937. Al da de Almeida Mouti-nho, 2." Oficial. Confere. Perícias Martins, Chefe áj; Secção. Visto.Otacilio Augusto da Silva, Secretario Geral do Departamento deEducação.

Secção de Contabilidade
EXIGEXCIASMarina Dias dos Santos, professora primaria, e Rosalina Joa-na da Silva, servente de 2a classe — Compareçam para esclare-cimentos.

Departamento de Educação
BOLETIM N. 129EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937ATOS DO SR. DMEIOISDesignações — Foram designadas as professoras primarias.Virgínia Coelho de Assis Ribeiro — para a escola 9-1 Repu-bltca do Perú.Alair Vilaça SimOes — para a escola 10-13 Pará.Maria Madalena Pereira da Fonseca do Carvalho Peixoto —

para á 9-3 Professor Visitação.Zuleica Santos Camargo — para a escola 9-16 João KopkeLia Brown Duarte — para a escola 12-13 Nicaragua.Helena Berites Monteiro Eatista — para a 1-2 Luis Delflno.Esineraldina Fagundes — para a 13-3 — Venezuela.Palmira de Andrade Batista Ribeiro — para a 6-15 BolíviaNair Marques da Costa — para a escola 1-1 Manuel CíceroSirte Duarte-''Ribeiro Gonçalves — para a 7-9.Daria Za;rni — para a 10-3 Paraná.A professora especializada em educação física, recreação ejo^ns Maria Nazaré Clark do Amaral — para a 1-0 Pedro Er-nssto, além do exercício no Centro de Recreação de CopacabanaMaria Madalena Torres e Silva — para a 7-!4.Maria Luísa Marinho Ravasco — para a 7-17 Conde de Agro-longo.Eponina Vargas Hortas — para a 13-12 Mavtinb Júnior.Transferencias — Forem transferidos:A estagiaria Nair Ribeiro de Sousa — da escola 10-3 Paraná,para a escola 12-7.
O estrígiarlo Franklln Viana Torres — da 9-15 Goíaz. paraa 12-16 EvanscUni Batista.

EDITAL N.° 154
CONVITEInauguração clc Escola

Crê. Superintendentes e Professores :
Ccr.vido-vos a assistir á. inr.uguração da Escola Por-

itijal, situada na Quinta da Uòa Vista, na próxima Ter-
ça-íVL-a, dia 13, ás 15 horas.

Distrito Federal, 12 dé Junho de 1837. —- COSTA
í'EKA, Diretor.

Si^críntendoncia Gsral de- Educarão Elementar
e E. ParíicuEar

Syperlntendencia de Educação e Assistência a
Menores

EDITAL N. 17FU'niA& DE JUNHO
S"s. Diretores:
Çomun'.co'-vcs que o periedo do férias de Junho para os jne-r.crià -lntcrnadOi ficará compreendido entre os dies 23 e 29 inclu-sive. Apsnos seráo licanciadóe cs menores cujos responsáveis soli-c.tnvenv.
Distrito Focicral, 11 de Junho àc 1937. — Olcgarlo Domingues,'•'Sf.pcvlntandenfcs Substituto.
S^psríhtèndencia de Educação Secundaria

Geral e Técnica
EDITAL N.o 32COMUNICAÇÃOSras. Inspetores de alunos úa Escola Pré-Vocacional Fer-rtira V iana :Comunico-vos, que o Sr. Diretor do Departamento do Edu-cação aprovou o piano apresentado pela Sra. Diretora' da EscolaPró-Vocaclonal Ferreira Viana, de um curso de aperfeiçoamento

para inspetoras do alunos do referido internato, deverftlo o mesinuter !nicio em data que for fixada pela direção daquele Instituto.Distrito Federal, 12 de Junho de 1937. — (a.) Faria Cóis,Superintendeu t e.
Superintendência de Educação Física, Recreação

e Jogos
EDITAL N.° 80 »AVíhO í

Srs. Professores :Levo ao vosso conhecimento que, a partir de 10 do corrente,acham-se suspensas as aulas do Curso de Orientação, Psicologia.Tnnnfno A oe vM-níniit rio cortfl/TlTccnica e as rwniões de serviço.Distrito Federal, 14 de Junho de 1937.liams, Superintendente. Lois Maricta Wil-

Divisão do Obrigatoriedade Escolar e Estatística
SECÇAO DE ESTATÍSTICA

Srs. Superintendentes de Educação Elementar, Diretores daEscola Pró-vocacional Ferreira Viana, Escola Elementar oJardim de Infancia do Instituto de Educação, Cursos deContinuação e Aperfeiçoamento e do Ensino Elementar
para adultos:Levo ao vosso conhecimento que, no mapa "Movimento dasClasses", na coluna "Frcquencla de um dia de aula", deve seranotada a frequencia do dia 8 de Junho corrente.

Distrito Federal, 14 de Junho de 1937. — Jacir Maia, Chefe«ubstituto.
Diretoria de Educação de Adultos e Difusão

Cultural
BOLETIM N. 463/EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937DESPACHOS DO 8R. DIRETORRequerimento:João Silvio dos Santos — Deferido.

DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E CINEMA EDUCATIVO
Praça Mauá, n.° 7 (Ed. da "A Noite) 5.° andar. Tel. 23-1885, comréde particular, ligando dependências. Caixa Postal n.° 1.702

BIBLIOTECA CENTRAL DE EDUCAÇÃO
IifTDtcuiBio BXBUôcaAFico com a Rktublica Argentina: — Relaçãote livros, etc., expostos na B. C. E. a partir do dla vg do corrente

Lbta ».• a — 2.* Exrosrçío rae intercâmbio internacional
Ob Urros o outras publicações, cuja relação se segue e que es-

terfto expoxtos a partir da-próxima Quinta-feira, dia 17, o?;-
os primeiros resultados de esforços que a Biblioteca Cer-" i desenvolvido. Insistentemente, no sentido de

iniciar, manter o desenvolver o intercâmbio bibliográfico argentino-brasileiro. Tais esforços, oportunamente hfio de se tornar co-nheclilos, fazendo-se então Justiça aos quo nos trouxeram contrlbulções do cooperação estimulante, entre os quais cumpre logo sa-lientar o venerando Professor argentino D. Pablo Plzzurno, que,visitando o Rio de Janeiro, A frente de luzlda delegação do ma-elsterlo de sou pais, para observar os progressos realizados nonosso Sistema Escolar, tomou diréto conhecimento da obra daDivisão de Bibliotecas e Cinema Educativo e da Biblioteca Ccn-trai de Educação, em particular.Do volta a Buenos Aires, o Prof. Plzzurno, não só promoveusponte própria, o intercâmbio desejado, como facilitou notável-mente a tarefa de duas auxiliares nossas, que lá foram, em co-missão da B. C. E. — as Professoras primarias Zllá Mafra Peixotoe Iari Moreira da Silva, respectivamente, em 1935-0 o 1930-7,dando a mollior execução ás Instruções que lhes demos e visitandoas instituições por nós indicadas, a quasl todas apresentadas pelafigura apostolar daquele educador. A segunda das citadas auxi-linres eiectuou compras dirétas, após escolhas feitas nos cata-logos recebidos, om quatro livrarias portenhas — El Atenco, Atlan-tida, Menendez e Anaconda — com concessões tais e espirito decooperação, quo justificam a inclusão do material comprado norol das aquisições de intercâmbio internacional.Além de livros argentinos propriamente ditos, ou sobre a Ar-
Sentiria, flgurani alguns lspano-americanos em geral, mais fáceisf obter em Buenos Aires que alhures.Eis a lista, por ordem alfabética de Autores, e de titulos quandonão haja autoria declarada:

<Continuação) (V. "Jornal do Brasil" de Domingo, Dia 13)
"Grandes Escritores Argentinos" (Dirección e Notas de A. Pai-eos. Collecção em 50 vols.). V. Palcos, Alberto e os diferentes Au-tores.Gbas, Mario César — Ganchos (tos) Colonos (Novela agrariaargentina). Rosso, Buenos Aires, 1928.Groussac, Paul — Del Plata al Niúgara; c/ Adverteneia e Pre-facio. 2.° Edición. Menéndez, Buenos Aires, 1925.Cuido, Tomas — San Martin y la Gran Epopcya. Nota bi-bliografica de A. Palcos. Estúdio sobre o Autor de Lúcio V. Man-sllla (In "Grandes Escritores Argentinos". Vol. VII). Ateneo, Bue-nos Aires, 1923.Guido ^ Spano, Carlos — V. Spano. Carlos Guldo y.Guinazú, Enrique Ruiz — Tradicion (La) de America: Su Va-loración Subjetiva. Prólogo dei Duque de Alba. Introducción (In"Biblioteca de História Argentina y Americana", Junta de Histó-ria y Numismática. Vol. VIII). Ateneo, Buenos Aires, 1930.Gutiérrez, Juan Maria — Criticas y Narraciones. Prólogo deJuan B. Terán. Nota bibliográfica de A. Palcos (In "Grandes Es-critores Argentinos". Vol. XXII). Ateneo, Buenos Aires, 1928.Gutiérrez, Juan Maria — Escr.itos Hisloricos y Literários. Es-tudio sobre el Autor de José Enrique Rodo (In "Grandes EscritoresArgentinos". Vol. XLVIII). Ateneo, Buenos Aires, 1934.Gtiériiez, Juan Maria — Letras Argentinas: Echeverria, DeLuca, Fray Cayetano Rodriguez y otros estúdios críticos. Estudossobre o Autor de José Cantarell Dart (In "Grandes EscritoresArgentinos". Vol. XXVI). Atenco, Buenos Aires, 1929.GutiiSrrez, Juan Maria — Origen y Desarrollo de la EnseilanzaPública Superior. (Noticias Históricas sobre el). Desde la épocade Ia extinción de la Compaüia de Jesus en el afio 1767, hastapoco despues de fundada la Universidad en 1G21; c/ notas, bio-grafias, datos astadisticos y documentos curiosos, inéditos ó pococonocidos. Adverteneia de Gutierrez. 2." Edición, aumentada. Bue-nos Aires, 1088.Head, F. b. — Pampas (Las) y los Andes: Notas de Viaje.Traducclón y Prólogo de Carlos A. Aldao (In "La Cultura Argen-tina". Edicioncs de Obras Nacionales). Vaccaro, Buenos Ai-res, 1020.Hehandez, José — Martin Fierro: La vuelta de Martin Flerro.Introducción de Carlos O. Bunge Un "La Cultura Popular"). 6."Reedición. Rosso, Buenos Aires, s/ data.Herrera, Lucilo Pedro — Antologia Hispano-Americana: Poe-sias. Prefacio dei Autor. 2.a Edición con los Juiclos críticos. Me-néndez, Buenos Aires, 1035.Idarguren, Carlos — Inquietud (La) de esta hora: Libera-llsmo, Corporativismo, Nacionalismo. Prefacio do Autor. La Fa-cultad, Buenos Aires, 1034.Indarte, José Rivera — Rosas y sus Opositores. Prólogo deBartolomé Mltre. Nota bibliográfica de A. Palcos. 2 vols. (In"Grandes Escritores Argentinos". Vols. XXIX e XXXIX). Ate-neo, Buenos Aires, 1029/30.Ingenieros, José — Hacia una moral sin dogmas: Leccionessobre el eticismo. Segunda edición, corregida por el Autor. Rosso,Buenos Aires, 1019.INgenieucs, José — Hovibre (.El) Medíocre. Adverteneia parala 3." edición (In "Obras Completas", de..., Revisadas y anotadaspor Aníbal Pcnce. Vol. X). Rosso, Buenos Aires, 1930.Iníienieros, José — Sociologia Argentina. Adverteneia de laseptima y de la quinta ediclones. Prefacio do Autor (In "Obras

Completas" de..., Revisadas y anotadas por Anibal Ponce. Vo-lume VIII). Rosso, Buenos Aires, 1918.Instituto Geográfico Argentino — Atlas de la República Ar-
gentina. Construído y publicado por el..., Eajo los auspícios deiÜxcmo. Gobierno Nacional. Ruland, Buenos Aires, 1898.Junta ds Historia y NumiSmática — "Biblioteca de HistoriaArgentina y Americana", dir. por Ricardo Levene. V. "Biblio-
teca ". Luvene, Ricardo e os diferentes Autores.Justo, Juan B. — Discursos y Escritos Políticos. Nota biblio-gráfica de A. PjIcos. Prólogo dei Dr. Nicolás Rcpetto (In "Gran-
des Escritores Argentinos". Vol. XLV). Atenco, Buenos Al-res, 1033.Keiíhr, Williclm — Enseüanza (La) Secundaria Alemana.2." Edición, corregida y aumentada. Garcia Santos, Buenos Ai-res, 1923.Keípeu, Wilhèlm — Enseilanza (El) Secundário (In "Edl-
ciones dei Conüro de Prolesores Egressados dei Instituto Nacio-nal"). Buenos Aires, 1C21.Kihg, J. Antonio — Vcinlicuatro Anos en la República Argen-Una, quo abarcan Ias aventuras peraonales dei Autor, la Historiacivil y militar dei País y una relución de sus condiciones políticasantes y durante la administrácíón dei Gobsrnador Rosas, su con-dueta política. Ias causas y caracter de su intervención con elCobierno. de Montevideo y las circunstancias que motlvaron la in-tcrposición da Inglaterra y Francia. Tradueción y nota de JuanHsílcr. Prefacio do Autor. Vaccaro, Buenos Aires, 1921.Kraiseleuru, David — Eâucución de adultos en la RepúblicaAr-éntina. La Popular, La Plata, 1935."La Nación", Eri cl primer Centenário de la Independenciatle los Estados Unidos dei Brasil (Un homanaje al Brasil). LaNación, Buenos Aires, 1022.Laiiz, Atanasio A. — Cicítcia y Arte de Trasmitir EnseilanzaPrimaria a los Nii)o$ y Adolescentes por médio dei Periodismo.Prólogo, 3." Edición. Geróniino J. Pesce y Ca., Buenos Aires, 1029.Larreta, Enrique — Dos íundaciones (Las) de Buenos Aires.Estúdio Preliminar de Enrique de Gandia. Anaconda, BuenosAires, s/ data. ,Laureia, Enrique — Gloria (La) da Don Ramiro: Una Vidaer. Tiempos de Felipe II (In "Biblioteca de Grandes Novelas").Ramón Sopcna, Barcelona, 1035.Leguizamón, Enrique J. Spangenbcrg — Rcsponsables (Los) :El Ejérciio y la Unión Cívica Radical ante la Democracia Argen-tina. Prólogo dei Dr. Carlos M. Noel. Ateneo, Buenos Aires, 1030.Levene, Ricardo — Anarquia tLa) de 1820 en Buenos Aires.Adverteneia do Autor (In "Biblioteca de. Historia Argentina yAmericana". Junta de Historia y Numismática. Vol. XII). Ateneo,Buenos Aires, 1033.Levene, Ricardo — "Biblioteca de Historia Argentina y Ame-ricana" publicada pela Junta de Historia y Numismática, dirigidapor... (Colección de 12 vuls.). Ateneo, Buenos Aires, 1020 33.V. os Autores: Alvakez, Juan; Cadkera, Pablo; Cai-devila, Arturo;CÂncANo, Ramón J.; Dellepiank, Antonio; Fkeoeiro, Clemente L.;Gonzalez, Joaquin V.; Guinazú, Enrique Ruiz; Levene, Ricardo;Luna, Carlos Corroa;; Mitue, Mariano du Vedia yLizArraca, Reginaldo de — Descripeion Colonial. Noticia preli-minar por Ricardo Rojas, 2 vols. tIn "Biblioteca Argentina". Vo-lumes 13 o 14). 2.a .Edición.. La Facultad, Buenos Aires, 1923.Llorca, Fernando — Lo que cantam los NiRós: Canciones deCuna, de Corro, Copillas, Adviüunza. Relaciones, Juegos y otrasCosas Infantiles; Ilustraclones de R. Manchon. 4.a Edición. Pro-meteo, Valencia, 1031. "

López, Ernestina A. — Encurta (La) y la Vida; PedagogiaPrúcLica. Introducción y notas da Autora. Coni Herm&nos, Bue-nos Aires, 1007.Lopez, José Frnncisco — Instrncción (La) Pública en Prusia
y Alcmania lObra escrita en eso Pais). Stiíler & Laass, BuenosAires, 18G7.Lofes, Lúcio V. — Gran (La) Aldea. Prólogo de Rafael AlbertoArrieta (In "Grundea Escritores Argentinos. Vol. VIII). Ateneo,Buenos Aires, 1923.Lopez, Vicente Fidel — Evocacioncs Históricas: Autobiografia,La Gran Semana de 1310, El Conflicto y la Entrevista du Guaya-
quil. Nota bibliográfica de A. Palcos. Prólogo de Emílio Ravignani(In "Grandes Escritores Argentinos". Vol. XXIII). Ateneo, Bue-nos Aires, 1029.Lope;.', Vicente Fidel — Historia Argentina (Manual de la),Dedicado a los Profesores y Maestros que la enueiían. Biográficadei Autor Un "La Cultura Popular"). Rosso, Buenos Aires, 1034.Lopez, Vicente Fidel — Hiítoria Argentina tManual de la),Dedicado a los Profesores y Maestros quo la enaefian. Con unestúdio sobre el Autor, de Carlos Ibargurcn. Anaconda, BuenosAires, 1930.Lovarte, Florencio V. Boveri, Atilio — Trabajo (El) Manualen la Escucla Argentina.Lucuia, Antonio M. — M anual idades (Curso de): Plegado yPrecartonudo, Cartonado, Encuadcrnaciún, Fabricaciõn de escobas,Fabricación de Ccpillos, Fabricaciõn dc pluineros, Esterillado, Tra-bafos cn mimbre, Trabajos en modera, Modelado, Jugueteria, Elec-trieidc.d, Labor, Corte y confccciõn, Teiidos, Arborlcultura, Ilorti-cultura, Floricultura, Avicullura, Apicultura y Sericlcultura. Pró-logo dei Autor. Kapelusz, Buenos Aires, 1936.Luqones, Leopoldo — Guerra (La) Gaúcha. Prefacio dalAutor. 2." Edición. Glcizer, Buenos Aires, 1920.Lugoiies, Leopoldo — Organleaclón (La) de la Pai. Prefacio
dei Autor. Editora Argentina, Buenos Aires, 1925.

Luna, Carlos Corrêa — Rivadavia y la Simulaciún Monárquica
de 1315 (In "Biblioteca de História Argentina y Americana", Junta
do História y Numismática. Vol. III). Ateneo, Buenos Aires, 1929.

Mansilla, Luclo V. — Entre-Nós: Ccuseries dcl Juevcs. Nota
bibliográfica de A. Palcos. 2 vols. (In "Grandes Escritores Argen-
tinos". Vols. IX e XXXIII). Ateneo, Buenos Aires, 1020/30.

Maiísiijla, Lúcio V. — Retratos y Recuerdos. Nota bibliográfica
dc A. Palcos. Carta-Prólogo de Júlio A. Roca (In "Orandes Escri-
tores Argentinos". Vol. III). Ateneo, Buenos Aires, 1927.

Martinez, Ramón Suaiter — Educaciún en Misioncs (El Pro-
blema de la). Zona de la Inspección Seccional 9.' Un Publicaciones
dei "Instituto Cultural Joaquim V. Gonzalez"). Buenos Aires. 1931.

Mercante. Victor — Maestros y Educadores: Tomo I, La Im-
mortalidad, Bartclomé Miire, Florentino Ameghtno, José Ingenie-
ros: Tomo II. Manuel Bclgrar.o, J. M. Fcrnández Aguero, Marcos
Sastre, Pciíy Scalabrini. Jca:,ui:i V. Gor.zález, Juan Vuccticli (In"Galeria d; -ducidores"). 2 vols. Glelzer, Buenos Aires, 1927.

Merca-* r, Victor — Metodologia Especial dc la Enscíianza Prl-
maris: 1." Parte, Lcyes, Lecciones, Enseilanza de la Escritura. Lee-
tura. Ortografia, Ejcrcicios Intuitivos. Composición y Aritmética;
2 • Parte, Espiritu dc los Nueooi Métodos, Enseãcnxa de Ia Gco-
meiria. Física, Química, Ciências Naturcles, Geografia, Historia, Ins-
truccion Cínica, Dibujo. Musica, Trccalo Manual y Eíercicifi Fi-
sicos. Prólcgo do Autor. 2 vols., 0.» Edición, corregida. G.uaut,
Buenos Aires, 1J32.

Mercante. Victor — Paidologia (La): Estúdio dcl Alumno.
Gleizor. Burnoj Aires, 1227.liliT.au. Marun Garcia — Estúdios Americanos. Primera Serie.
C' Introducción de Eucenio Dinz Homero (In "La Cultura Ar-
gentina" — Ediclones c". Obras Naclcnalcs). La Cultura Argen-
tina. Buenos Aires, 1016.

ÍÍitrs, Bariolomé — Arengas Parlamentarias. Prólogo de Ar-

turo Vfoquez Oey, Nota bibliográfica do A. Palcos Un "GrandesEscritores Argentinos . Vol. XXX). Ateneo, Buenos Aires, 1030.Mitre Bnitolomó — Arengas Seleotas. Nota bibliográfica de A.Palcos. Estúdio sobro el Autor, de Ernesto J. Welgel Muiloz Un•Orandes Escritores Argentinos". Vol. XI). Atenco, Buenos Al-res, íi/iúOiMithc, Bartolomé Historia de Belgrauo y de la índepen-dencla Argcnimi. 4 vols. Un "Biblioteca Argentina". Vols. 23, 24,25 e 20). La Facultad, Buenos Aires, 1927/0.
rIlTRE»,?/IU,rl9L.l.19. f!° Vedia ~ De Rivadavia a Rosas. Prefacio

2.a Serie. Lotito & Barberis, Buenos Aires, 1034.Moreno, Jullo dei C. — De ml Cantina. Advertoncla dei Autory Anendlco. S/E., Buenos Aires, 1023.
..BÜPÍ0' Jull° dl c- ~ Eabor Parlamentarla\ e/E., Buenos Al-res, 1020/1.Morzone, Luiz — Infancia (La) Anormal: Curso de Perfecclo-namlento (.Teortco-Prüctico) para Maestros dc Nlilos Anormales;I, Anormales Sensoríales; II Anormales Psíquicos; III, Estúdio Psi-colügico Experimental dei Educando. Adverteneia e Bibliografia doAutor. Lib. dei Colégio, Buenos Aires, 1034,Nelson, Ernesto — Enseíianza (La) Moderna de la Geografia.Indlcaclones para los Maestros acerca dei mejor uso de los Mapasoe Contornos para la Práctlca de los Ejerclcíos Actlvos. 2." Edt-cion. Kapelus?;, Buenos Aires, s/d.Nelson, Ernesto — Nuestro Analfabetismo: Una RevelaclónBTíita.al Patriotismo Argentino (In "Publica.ciones de la Univer-siqad Libre")', Martm Garcia, Buenos Aires, 1917.Nelson, Ernesto — Nuestros Males Universitários: La UM-versldud en la Cultura, la Sociedad y la Moral. Ateneo, BuenosAires2 1919.Nissen, Juan J. — Edificacióii Escolar. Palabras prelimlna-res dei Autor, c/ Retrato dei Autor y fotografias Un "Faladas enel Campo de la Educación". Vol. III). S/editor. Buenos Aires, 1036 .Oisa, J. Barcón — Pedagogia y la Nueva Educación (CompêndioSinoptico de). Palabras preliminares dei Autor. Juan Perrottl,Buenos Aires, 1023.Palacios, Alfredo L. — Universidad. (La) Nueva. Glelzer,Buenos Aires, r925.Palacios, Pedro B. — V. Almafuerte.Palcos, Alberto — "Grandes Escritores Argentinos" (Colecçüoem 50 vols.). Ateneo, Buenos Aires,.1027/34V. os Autores: Alderdi, Juan B.; Almafuerte; Ameghino, Fio-rentino; Aveilankda, Nicolás; Belorano, Manuel; Campo, Estanis-lau; Ecaüüe, Pedro; Echeverria, Esteban; Estrada, José Manuel;Fragueiro, Mariano; Frias, Felix; Gonzalez, Joaquin V.; Gorriti,Juana Manuela;. Guido, Tomás Rodriguez y; Guheiuiez, Juan Ma-ria; Indarte, José Rivera; Justo, Juan B.;Lopez, Vicente Fidel;Mansilla, Lúcio.V.; Mitre, Bartolomé; Rawson, Guillermo; Saave-dra, Comelio; Sarmiento, Domingo F.; Spano, Carlos Guido y; Wil-de, Eduardo; Zuviria, Facundo.Palomeque, Alberto — General (El) Rivera y la Campana deMisiones (1828), Guerra de Ia Argentina y el Brasil. Prólogo deiAutor. Arturo E. Lopez, Buenos Aires, 1914.Parker, W. W. — Operador Cinematográfico Moderno (Ma-nual Práctico dei). Traducclón y adaptación de E. Heras. 11 Gra-bados. Ossó, Barcelona, s/d.Parker, W. W. y Funk, Adi-. — Clnematõgrafo (El) mudo ysonoro (Manual dei operador). Traducclón Espanola, 142 Graba-dos. Ossó, Barcelona, s/d.Pelayo, M. Menéndez y — V Cien (Las) Mejores Poesias dc laLengtta Castellana.Pizzurno, Pablo A. — Recopilactón de trabajos: Médio siglode acción cultutat en la Ensefiama secundaria, normal y prima-ria, por...; Homenuje de sus colegas, ex-alumnos, amigos y admi-radores, en sus bodas de oro con la enseilanza (1882 — Noviem-bre — 1932, c/ Foja de servicios y retrato dei Autor y Gráficos.Estabeleclmiento Gráfico Argentino S. A„ Buenos Aires, 1934.350 Poesias pura Nnios Un "Biblioteca Billiken). Atlantida,Buenos Aires, s/d.Proble?nas de la Infancia: Infância Abandonada, Infancia yDelícuencia: Prévenuión, Asistencia y Servicios sociales, Educación,El nilio obrero, Tribunules pura menores. Patronato, Colonias, Re-

formatorios, Asilos, Hogares, Readaptacion social dei menor delin-cuente (In "Publicaciones dei Museo Social Argentino", n.° 58). Im-
prenta da Univcrsidud, Buenos Aires, 1032.Puciarelli, Carmelo — Orientaciòn Profesional de la Juven-tud Argentina. Colonia Hogar Ricardo Gutierrez, Buenos Al-res, 1028.Reilly, Juan José de Soiza — Mujeres de America (Hablanen este libro contando sus secretos, sus pasiones algunas Mujeresde talento) . Anaconda, Buenos Aires, s/d.Rezzano, Clotilde Guillen de — Hacia la Escuela Activa. In-troducción de la Autora. Menéndez, Buenos Aires, 1934.Rivarola, Horaoio — Legislación Escolar y Ciência de la Edu-cactón. Prólogo dei Autor. 2.a Edición. Imprenta Lopez, BuenosAires, 1936.Rivarola, Rodolfo — Maestro (El) José Manuel Estrada. TresLecturas Acadêmicas; I, En el Colégio Nacional; II, La prepara-ción dei Maestro; III, En la Ciência Política Argentina. Coni Her-manos, Buenos Aires, 1913.

Rodo, José Enrique — Ariel; c/ un estúdio critico por Leo-
poldo Alas (Clarin). Menéndez, Buenos Aires, 1919.Rodó, José Enrique — Motivos de Proteo, 7." Edición. Edt-torial Cervantes, Barcelona, 1930.

Rodó, José Enrique — Últimos (Los) Motivos dc Proteo (Ma-nuscrltos hullados eu la me^a de trabajo dei Maestro). Prólogo
de Dardo Regules. Serrano, Montevideo, 1932.

Rodriguez y Guiuo, Tomás — V. Saavedra, Comelio (e ou-
tros) — Sucesos (Los) de Muyo.

Rojas, Ricardo — "Biblioteca Argentina". Publicaclón men-
suai de los mejores libro:; nacionales (Dirección de...). La Fa-
cultad, Buenos Aires, 1915/20.

Rojas, Ricardo — Cervantes. Prólogo dcl Autor. Reirato de
Cervantes. La Facultad, Buenos Aires, 1935.

Rojas, Ricardo — Historia (La) cn las Escuelas. 2.a parte de
la Restauración Nacionalista. Prólogo dei Autor Un "Obras de
Ricardo Rojas". Tomo XIX), 2." milhar. La Facultad, Buenos
Aires, 1930.Rojas, Ricardo — Radicalismo (El) de Manana. 2." Edlcion.
Rosso, Buenos Aires, 1032.Rojas, Ricardo — Santo (El) de la Espada: Vida de San
Martin. Prólogo dei Autor. Anaconda, Buenos Aires, 1933.

(A concluir).
Rio de Janeiro (D. F.), em 14 de Junho de 1937. — Dr. Ar-

mando da Campos, chefe da D. B. C. E. e organizador da B. C. E.
SECÇAO DE MUSEUS E RADIODIFUSÃO

PRD-5 — AVISO
A transmissora da Diretoria de Educação-de Adultas e Dlfu-

são Cultural irradiará. Terça-feira, 15, em conjunto com PRA-2,
do Ministério de Educação, o seguinte programa:A's 9 horas e 30 e ás 13 horas: Hora Infantil: Ciências fisicas

Corpos bons e máus condutores do calor — Tecidos mais
quentes que outros — Causa e nomes.

A's 17 horas e 15: Jornal dos Professores: Noticias — Comen-
tarios — Literatura estrangeira pelo Prof. Genolino Amado.

Suplemento musical — Primeira parte: Beethoven — Wal-
dstein — son»ta.Segunda parte: I — Chopin — Valsa em ml menor.

II — Liszt — Rapsódia espanhola.
III — Chopin — Fantaisie impromptu op. 70.
IV — Webcr — Convite á valsa.

— Chopin — Noturno em fá sustenido maior op. Io. n. 2.
VI — Wagner — Trístão e Isolda.

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1037

BOLETIM N. 130DESPACHOS DO SR. HEITOR
Alcides Caldas — Restituam-se deixando traslado.

Instituto de Educação
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937

EXJGEI-.-CIAS A SATISVAEER
Robertina dos Anjos Lima, Silvia Ferreira Pinto, Iracema

Maria de I.ounlcs Mcntezuma, Nair de Oliveira Barbosa, Maria
Passos, Maria do Carmo Guimarães e Lucila Ferreira — Compa-
roçam á Secretaria para esclarecimentos (procurar o Sr. Eu-
ulides).

ESCOLA SECUNDARIA
DESPACHOS DO SR. DIRETOR

Amélia Gomes Leal — Sim, de acòrdo com a informação
do Sr. medico do Instituto.

Ivete de Freitas — Sim, deixando traslado.
Maria Avani da Gama Rosa — Deferido.
Etel Bauzer — Deferido.
Maria Helena Coulomb Duarte — Dofcrldo.
Sara Assis Ribeiro — Sim, deixando traslado.
Alice Rosa da Cruz — Deferido.
Alair Gomes de Carvalho — Deferido.
Esteia Xavier de Melo — Deferido, á vista da InforniaçSo do

Sr. medico do Instituto.
Maria José Alves Nogueira, Aidée Siqueira Lemos e Maria

Helena Alves Portilho — Justifiquem-se.
Clrcne Pereira Lima — Indeferido.
Ruto Moreira de Macedo — Sim, na turma 65.
Ione de Sousa Magalhães — Deferido.
Fani Golub — Indeferido, por estar fòra do prfczo.

quer das propostas e de transferir ou anular a presente concor-ronc a, se achar de conveniência aos seus Interesses, nao cabendoaos lloltantes o direito de qualquer interpelação, quer administra-uva, quer Judicial.
_. Em, 14 cio Junho de 1037. — Amandino Ferreira dc Carvalho,Cliele da Comissuo Especial de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 128 — GRUPO 23PAGAMENTO EM 30 DIASFaço publico que, no dia lõ do corrente as 13 horas, nestalCCfl r\ [tfii n 1 /!,. >. A A ...... 1 -1 _ t—» I •r-\ ...

SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO, TRABALHO
E OBRAS PUBLICAS

COMISSÃO ESPECIAL DE COMPRAS
CONCORRÊNCIA N. 130 — GRUPO 30TACAMENTO EM 30 DIAS

Faço publico que no dia 21 do corrente, ás i3 horas, nesta Co-
missão Especial de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, 1." an-
dar, será realizada a presente concorrência, observando-se, rigo-
rosamente, o artigo 11° e seus itens do decreto n. 5018, de 13 de
Julho dc 1934.Preços valides de 1.° de Julho a 30 de Setembro de 1037

30—E—030 — Espoleta comum u. 8, em caixas dc 103 — Uma.
35—E—010 — Espoleta elétrica, em pacotes de 100 — Uma.
30—E—050 — Estopim com capa de tecido preto, em rolos dc

23 pés — Pó.33—E—050 — Explosivo de 2." classe — Quilo.33—P—411 — Polvora negra, granulada "Bombarda" ou se-
mclhr.nte — Quilo.NOTA — O material 3(3—E—000 obedecerá rigorosamente, as
especificações e condições gerais do Caderr.o de Encargos da "E.
F. C. B.", "C. B. I.". de 1931 U70 explosivos Itens 1 a 8). O
proponente que tiver sua proposta e:n estudo, ficará obrigado a
Torneccr, não bò certificac.o dn E. F. C. B.. como tambem os
elementos materiais nccessarios ts provas a que terf*o obrigato-
riumente de se submeter untes da aprovaçúo.definltlva, da cotação
oferecida.O material fornecido, cujo ensaio nlo satisfizer an especifica-
çôes e condições gerais acima mencíjnr.das. jzrá devolvido sem
ônus de qualquer csp' c*le para a Munícipnlii' >dc. send^. então o
fornecr-ior sumariamente cancelado da relação de fornecedores
do P. D. F.Só terão aceitas e tomadas cm considDrncf.o ns prepestas com
decl. racia de que se submetem "in-iztcSÍ" , ü eniS-ncias do pre-sente edital.NOTA — A Comiiíão reserva-se o direito de regeitar qual-

do 1934.Requisição 0-A da D. dc Trabalho, Malas e Jardins2) 23-V-070 — Vassoura de piassava, tipo Gari. cícostura dearame, de 30 furos — 20 vassouras — Uma.Requisição 370 da D. de Engenharia (!*¦ Div. dc Vtac.ão)1) 23-V-000 — Va.ssoura de 0,30x0,07 de aço, conforme' modelonesta Divisfio — 40 vassouras — Uma.Requisição 231 da mesma Diretoria (211 D. V. O. P.)1) 23-P-034 — Pedra pomes em pedra, a granel — l quiloQuilo.
Requisição 387 da mesma Diretoria (2-DUA) Dep. 2-D121) 23-V-070 — Vassoura de piassava tipo Gari costurada aarame, c|48 furos — 120 vassouras — Uma.Requisição 407 da mesma Diretoria (Ia Div. da 2a Sub) 21 -DV3) 23-V-110 — Vassoura p|betume, de cabelo de porco: cestu-rada a arame; cl4 carreiras de 22 furos cada uma; cabo de 1,3024 vassouras — Uma.Requisição 202 da mesma Diretoria (7a Div. de Vtação)1) 23-V-070 — Vassoura de piassava, tipo Gari (bem dura>,c|36 furos — 50 vassouras — Uma.LOCAL DE ENTREGA: No deposito desta Comissfto, â ruaFrei Caneca n. 42.Requisição 131 da D. de Limpeza Publica e Particular1) 23-V-080 — Vassoura de piassava, redonda, c|aro de ferron. 4 — 100 vassouras — Uma.Requisição 39 da mesma Diretoria8) 23-V-070 — Vassoura da piassava, tipo Gari, dc 45 furos500 vassouras — Uma.

Requisição 205 da mesma Diretoria1) 23-A-010 — Agua sanitaria, de Ia — 50 garrafas — Gar-rafa. Requisição 126 da mesvia Diretoria5) 23-V-080 — Vassouia de piassava, tipo "Gari", c|48 furos500 vassouras — Uma.LOCAL DE ENTREGA: Rua Frei Caneca, 42.PRAZO DE ENTREGA: O proponente declarará.NOTA: A' Comissão reservasse o direito do rejeitar qualquerdas propostas e de transferir ou anular a presente concorrênciase achar de conveniência aos seus interesses, não cabendo aos li-citantes o direito de qualquer interpelação, quer administrativa,
quer judicial.Em 11 de Junho de 1937. — Anuindino Ferreira de Carvalho,Chefe da Comissão Especial de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 129 — GRUPO 2PAGAMENTO EM 30 DIASFaço publico que no dia 16 do corrente, ás 13 horas, nestaComissão Especial dc Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, 1.*andar, será realizada a presente concorrência, observando-se, ri-
gorosamente o artigo 11.° e seus itens do Decr. 5.018 de 13 deJulho de 1934.Requisição 510 da D. dc Engenharia (7.a Div. de Viação)1) 2-C-000 — Cabo p| picareta de madeira de lei, de 0,90 decomprimento — 60 cabos — Um.2) 2-F-140 — Foice p| mato de aço, c| lamina fortementecurva na extremidade de 12"— 60 foices — Uma.3) 2-M-110 — Maço dc madeira c| anel de ferro em cada ladode 0,075 de diâmetro x 0,140 de comprimento — 16 maços — Um.4) 2-M-110 — Idem, idem, de 0,075 de diâmetro x 0,150 decomprimento — 6 maços — Um.5) 2-M-140 — Marreta de aço c| cabeça quadrada de 2.000
gramas — 12 marretas — Uma.6) 2-M-140 — Idem, idem, de 3.000 gramas — 12 marretas —
Uma.7) 2-P-010 — Pá, c| ponta c| cabo de alça das marcas "Jack-
son" ou semelhante de 11 1|2 x 13" — 24 pás — Uma.8) 2-P-015 — Pá, quadrada c| cabo de alça das marcas "Ja-
ckson" ou semelhante de 0,33 x 0,25 x 0,26 — 48 pás — Uma.9) 2-P-120 — Picareta de 6 libras, pá e ponta — 60 picaretas —
Uma.Uma.Requisição 518 da mesma Diretoria (7.* Div. de Viação)1) 2-E-060 — Escala métrica de madeira, de 1.» qualidade, de
Um lado em milímetro e de outro em polegadas — 12 escalas —
Uma.Requisição 496 da mesma Diretoria (l.a Div. da 2.a Sub) 21 DV1) 2-B-140 — Brocha p| caiação, mlxta de cabelo e pita nu-
mero 4|10 — 36 brochas — Uma.

2) 2-B-160 — Brocha p| pintura das marcas "A. P" ou seme-
lhante, cl virola de metal toda manufaturada c| cerda, e| cabo de
fala n. 4 — 12 brochas — Uma.3) 2-P-120 — Picareta pá e ponta de 6 libras dc peso — 60
picaretas — Uma.Requisição 431 da mesma Diretoria (l.a Div. da 1.» Slib)Edificações Municipais

1) 2-B-140 — Brocha p|caiação, de cabelo e pita, n. 3|0 —
6 brochas — Uma.2) 2-B-140 — Idem, idem, de 4|0 — 6 brochas — Uma.

3) 2-B-140 — Idem, idem, de 6|0 — 6 brochas — Uma.
Requisição 527 da mesma Diretoria (6.& Div. da 2." Sub)

1) 2-C-060 — Cabo p| picareta, de madeira de lei, do 0,90 de
comprimento — 200 cabos — Um.

2) 2-M-060 —, Machadinha de aço c| unha e cabo do madei-
ra, marca "Collins" ou semelhante de 2 1|2 libras — 24 machadi-
ilhas — Uma.Requisição 568 da mesma Diretoria (2." Div. da 2.a Sub)

1) 2-P-120 — Picareta de pá e ponta, de 6 libras de peso —
100 picaretas — Uma.

Requisição 575 da mesma Diretoria (4.a SubrDiretoria)
1) 2-T-340 — Trena de pano, em estojo de couro, c| íio do

metal, de 30 m. "Chcstcrman" ou semelhante — 24 trenas — Uma.
2) 2-E-060 — Escala métrica de aço flexível, c| 2 metros em

caixa — 24 escalas — Uma.
Requisição 617 da mesma Diretoria (2." Div. da 3.' Sub)
1) 2-P-060 — Pedra p| afiar de carburundum de 7" s 2" r 1"2 pedras — Uma.2) 2-P-060 — Pedras p. afiar marca "Peixe" de 7" x 2" x 1"2 pedras — Uma.3) 2-P-060 — Pedras p| rebolo, de esmeril natural c\ 45 cms.

de diâmetro e 7 1|2 cms. de largura — 2 pedras — Uma.
LOCAL DE ENTREGA : — No deposito desta Comissão, á rua

Frei Caneca, 42.
Requisição 240 da D. de Limpeza Publica e Particular

1) 2-T-170 — Tesoura pl grama, "Solinge" ou semelhante, de
12" de comprimento da lamina — 2 tesouras — Uma.

2) 2-T-220 — Torno de bancada dc 6" de abertura — 1 tornoUm.
3) 2-C-740 — Cutelo meia lua de 6" de comprimento — 12

cutclos — Um.4) 2-C-400 — Chave inglesa, de aço, c| cabo de madeira oita-
vado e duas bocas, do 0,25 de comprimento — 4 chaves — Uma.

5) 2-M-070 — Machado de aço, c| lamina larga "Greaves" ou
semelhante,. c[ 6 libras — G machados — Um.

6) 2-S-140 — Sovela de aço, redonda, c| ponta reta, de 0" —
12 sovelas — Uma.7) 2-S-140 — Idem, idem, de 4" — 12 sovelas — Uma.

8) 2-F-040 — Faca de cutclo dc 3|4" de largura c 3 1|2" de
comprimento — 12 facas — Uma.

Requisição 226 da mesma Diretoria
1) 2-S-010 — Sachó c| pá e ponta, de n. 3 — 240 sachos —

Um. Requisição 247 da mesma Diretoria
1) 3-B-160 — Brocha pl pintura, marca "A. P." ou semelhan»

te, c| virola de metal, de ns. 10 — 12 brochas — Uma.
2) 2-B-1G0 — Idem, idem, de n. 12 — 12 brochas — Uma.
3) 2-B-1G0 Idem, idem, de n. 16 — 12 brochas — Uma.
4) 2-B-140 — Brocha p| caiação "Paulista" — 24 brochas —•

Uma. . „5) 2-P-100 — Pedra dc esmeril carburundum, gra fina da
12" x 2" x 1" — 2 pedras — Uma.

6) 2-P-140 — Pincel de cabelo, redondo c| cabo de madeira,
punho de zinco, das marcas usuais, p| pintura a oleo, n. 24 — 24
pincéis — Um.

7) 2-P-H0 — Idem, idem, 11. 26 — 24 pincéis — Um.
S) 2-P-140 — Idem. idem, n. 28 — 21 pincéis — Um.
0) 2-P-140 — Pincel de cabelo, chato cl cabo de madeira, punho

de zinco, das marcas usuais, pl pintura a oleo, n. 21 — 24 pincel»Um.
10) 2-P-140 — Idem, idem, n. 26 — 21 pincéis — Um.
11) 2-P-140 — Idem, idem, n. 28 — 24 pincéis — Um.
12) 2-P-140 — Brocha p| caiação, de cabelo, redondo de 1|2*

13 brochas — Uma. , ,' 13) 2-P-000 — Pincel p| letras de rama comprida, pelo de m&rt»
24 pincéis — Um.
14) 2-T-350 — Trinclia de cabelo pl oleo, marcas usuais, c| vi*

rola de zinco dc : 2 1|2" — 24 trlnchas — Uma.
15) 2-T-350 — Idem, idem, de 2" — 24 trinchas — Uma.
16) 2-T-350 — Idem. idem, de 3" — 24 trinchas — Uma.
LOCAL DE ENTREGA : — Rua Frei Caneca, 42.
PRAZO DE ENTREGA : — O proponente declarará.
NOTA : — Os senhores proponentes obrigam-se a declarar as

marcas do material oferecido.
NOTA : — A Comissão reserva-se o liroito de regcltar qualquer

das propostas e de transferir ou anular a presente concorrência. «•
achar de conveniência aos seus interesses, não cabendo aos licitan-
tes o direito de qualquer Interpelação, quer administrativa, queT
judicial.Em. 12 de Junho de 1937 — Amandino Ferreira dc Carvalho —
Chefe da Comissão Especial de Compras.

Diretoria de Engenharia
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937

DZSPACIIOS DO SR. SECRETARIO GERAL
Claudino Mendes Simões (processo n. 428£?5}35) i Domingos

Gomes (processo n. 21000); Laudelino Antonio da Silva (proces-
so n. 22000): Manuel Luis Parreiras Filho (processo n. 24692);
Nelson da Silva Santos (processo 11. 22íio5): Cristiano Guilherme
da Costa (proessso 11. 11132); Paseoal José Geraldo (processo nu-
mero 17192); Áurea Caldeira de Alvarenga — Deferidos. Lavrem-
se os atos.

ATOS no SH. DIT.ETOR, DO DIA 14 DK JUNHO DE 1937
Apresentação dc funcionário:— Registrando a apresentação, por haver terminado • li-

cença, em cujo gozo se achava, do engenheiro chefe — Silvia
Perdigão.Cessação dc intcnnidmlc: .

— Comunicando haver cesr-ado a intcrlnidade do engenheira
ajudante Carlos José Veríssimo no cargo de engenheiro chefe, por
te se apresentado o funcionário efetivo, passando o seu substituto
engenheiro ajudante, interino, Adalberto Alvares de Castro a su-
fcstituir o engenheiro ajudante Álvaro Brandão Neves da Rocha,
que r? acha em comissão na Diretoria de Limpeza Publica.

Apracyi'rçio de operário licenciado:
— Comunicando cuc. nevía data. volta ao exercício de seu

cr-"O prr hrv. r nnrérentado em 06SP. por termino da licen-
ça. em c-<- > ¦ /-o "achavr., o trabalhador dc 2.* classe de 24DV
— Euclídes Gonet.

«



22 JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 15 DE JUMHC DE iyj/
| Posse:
... 4,7 .Registrando, no quadro do técnicos nfto diplomados, a do«.• oficial — Luciano Américo Santa Rosa, no cargo de desenhis-ta, Interino, para o qual foi designado pelo Sr. Secretario Geralcie Viação, Trabalho e Obras Publicas, por ato de 10 do correntedirontc o Impedimento do efetivo — Hcrminlo du Andrade SilvaTransferencias:5 — Transferindo:do 41DOP para 210DV o engenheiro chefe Alfredo de AraújoGonçalves:de 414DOP para 41DOP o engenheiro chefe Tarelllo Alexandrede Queiroz Ferreira;ae 01SE para 05SC, o 3.° oficial José Côrte Real;de 02SP para 01SE, o 4." oficial Edgr.r Proença Rosa:de 02SPG para OODC. o 4.° oficial Virgílio Pinto de Almeida,de 03SD para 24DV, o mestre geral do 1.» classe Armando SáBruto; ede 24DV pura 23DV, o mestre de turma do 1." classe EugênioFervandes da Silva.Cessação rle comissão c louvor:6 — Determinando que volte a ter exercício em OODC a pra-ticante de oficial Nilza Ludolf de Almeida, que está servindo naComissão Especial de Arquivamento de Fichas do Protocolo, econsignando os bons serviços pela mesma prestados na referidaComissão.Designações:

,7 — Designando:o engenheiro chefe Silvio Perdigão para dirigir 414DOP;o auxiliar de engenheiro Pedro Olinto Coelho Cintra para terexercício em 2GDV; eo trabalhador contratado, Mario Rubens de Melo, para terexercício em 02ET.Arquiteto construtor licenciado no corrente exercício:8 — Comunicando que se acham licenciados no corrente exer-oteio os arquitetos-construtorc-s, diplomados — José Buarque deMacedo e Rodolfo Stafla.Gabinete do Diretor de Engenharia, em 14 de Junho de 1937..— Celina da Cruz Mcsseder, praticante de oficial. — Visto: Mar-
ames Porto, Diretor.

DESFAOITOS do sr. dirctor
Teutoldino Pereira de Moura (processo n. 23.475) — Defe-

«Ido.Luis Cristovão Zieze de Oliveira e outro (processo n. 53.045de 1936) — Ficam uceitas as obras ã vista do parecer da Co-tnlssão.O. M. Pena (processo n. 12.945) — Fica aceito o serviço álista do parecer da Comissão. Requeira desejando a restituiçãocia caução.
Companhia Territorial do Rio de Janeiro (processo n. 25.864)— Ficam aceitas as òbras á vista do parecer da Comissão.Linolsi Bartolomeu (processo n. 23.819 anexo ao de numero£3.820) — Cancele-se o auto n. 37 de 1937.Silva Costa & Cia. (processo n. 23.225) — Cancele-se o autoBumero 20 de 1937.
Amorlm Godlnho de Almeida (processo n. 48.187 de -1936,sranexo ao de n. 45.861 de 1936) — Cancele-se o auto numero1.128 de 1936.Adelino Fernandes Ribeiro (processo n. 18.337) — Legalize oprocesso relativo a abertura da rua.Eugênio Florencio e outros (processo n. 4.021 de 1934) Aceite-se o passeio.Companhia de Terrenos Cristo Redentor (processo n. 23.870).. — Certifique-se o que consta.Nicolau Miguel Suan (processo n. 23.979) — Os precedentesalegados pelo requerente não são comparaveis com o caso pre-u ente.Mlchael James Robinson (processo n. 3.833 de 1936) Apro-vo a localização do edifício no terreno de acòrdo com o novoprojeto apresentado com a réplica de 7 do corrente, que viso nestadata.
Odette Bittencourt (processo 8|n) — Aprovo a localização doctilflcio no terreno com 2m,45 de afastamento, conforme constada planta anexa a réplica de 10 do corrente, tendo em vista afôrma irregular do terreno.Lucinda de Almeida (processo n. 11.233) — Compareça.

1." Sub-Direíoria (01 S. D.)
íSecreterts. Edificações Municipais, Arquitetura, Geologia e Son-dagens e Ensaios de Materiais)EECFACUOS DO SR. Stri-DIIETORErnesto Travassos (processo n. 16.656) — Certifique-se deastodo com a informação.

C. —

1." DIVISÃO — (11 — D. E. M.)( Edificações Particulares )DESPACHOS DA SRA. ENG. CHEFEProcesso sjn de 937 — José Rodrigues Moreira Neto. — Sub-ineta-se á inspeção de saúde.
3a DIVISÃO — (13 D. G. S.)(Geologia e Sondagens)DESPACHOS DO SR. ENG.°-CHEFE«José Joaquim de Sousa (processo n. 2088 de 1937) — Com-pareça para esclarecimentos.Alberto Vilela (processo n. 2GG29 de 1937)Bova e em escala. — Junte planta

SECRETARIAJ." SECÇAO'3-' (01 S. E.>(Expediente)
_  _ DESPACHOS DO SK. CHEFEJose Bima Foniati (processo n. 26.331) -esclarecimentos.
Manuel Alves Louro (processo n. 26.364)tetra funcional.

Compareça para
- Apresente car-

EDITALpresente edital fica convidada a Sra. D. Ermelinda DiasGuimarães Lima a satisfazer, no prazo de 4 (quatro) dias o na-
5KS51 J?ia taP01'ta,ncla we 4:2:03200 (quatro contos, duzentos eoitenta mil e duzentos réis), correspondente ás despesas efetua-J?5 ^ demolição do prédio de sua propriedade, á rua Viscon-de de Itaborai, esquina da rua do Rosário.

?ula remetida A cobrança executiva._ de Fngenhana, 14 de Junho de 1337  Silvia deZéon CUalreo — Chefe de 01 S. E. ac
3.» SECÇAO - ("03 S. M.)(Material)DESPACHOS DO SR. CIIEFEDias Garcia & Cia. Ltda. — Compareça á esta ^ccçao.
6.» SECÇAO — (06 S. P.)(Pessoal)

. , DESPACHOS DO SR. CHEFEEtemno Martins Viana (processo n 27 335)-Inspeção de saúde. Submeta-se

2.a Sub-Direfoiria <02 S. D.)
 (Viação c Saneamento.!USINA DE ASFALTO — (02 - D. U A )DESPACHOS DO sn. ENG. CHEFE

2a Cruz — Compareça á inspeção de
«aúde Ângelo (proc. s|n") — Compareça á

Benedito Santiagosaúde.

saúde,inspeção de
(proc, s'n0) Compareça ã inspeção

Proc. 125!37Indeferido.Proc. 107|3Í

3.* DIVISÃO — (21 D. V.TDESPACHOS DO SR, ENG. CMFTEEXTGENCTA3 A SATISFAZER— José João Oakim, rua Garcia Davlía 110

SoYÍIjf,danteF10reS 48 -"^Parcía perante"iV.^Enge-'
9" DIVISÃO — (29 - D. V.)DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFEAgostinho dos Santos (proc. 77 da 29-DV) estr de

portancia de T tre^ntos^rk) "o 
rèl

parada ^Baçfio^e^entíêfear^ (?dcSs) ^etros. de.nianilhas de 6"
denização da mão de obra. sacos de cimento como ln-

3.a Sub-DiVêtcrÈá (03 S. D.)(Fiscal'nação de Maquinas e Transportes)DESPACHOS HO SR. Si;R-DIRETOR
. Despachos definitivos

des Pinto"1 (proo. 1206137^^'? Id^""iproc. 1275'37) _ Deferido. Lomba Rodrigues
1.» DIVISÃO — (31 D. F M.)DESPACHOS DO Sn. ENO. FISCAI

.IfE0:' os emolumentos de "Continuação"Deferido,Inst. números:2474 — Luis da Silva Pereira2029 — Antonio da Silva 6744 — Se ver! no Salgado filerra237 — Manuel Jop.quim Aguinr . <5024 — Sociedade Hoteleira Ltda6577 — José Simões Estrela . . 6857 — Cia. Fabrica de Vidros e Cristais dó"Brasil"Esberard" 
6124 — Abel Fernandes 7914 — Garcia Campos & Suarez6120 — Antonio Vicente de Miranda 8289 — Reis Ferreira & Fontan7789 — Constanüno Cerqueira Barbosa6671 Clara Stein  8248 — José Domingos & Cia5451 — Domingos José Saraiva B272 — Joaquim Marques  6558 — Antonio Joaquim . . SJv""""" 888 — José Maria Gonzalez 764 — Francisco Vieira Gomes . . . 1'. * 13124 — João Luis Eittencourt ,  '
6635 — Silveira Martins & Cia. ' . 937 —Joaquim Rodrigues Torres V"6340 — Rafael Esperança e outros . 995—José Magalhães Neto 2098 — Quintino José Gonçalves . !!!!!!!*]7373 — Fabrica de Parafusos Águia LtdV4C11 —Botelho Sc Melo 4368 — Adelino da Costa Vasconcelos2489 — Alcilio Abílio Alves ..."4B46 — Antelo Gerpe 6252 — Joaquim A. Rodrigues d'Alme!da (exerc'cÍ3de 1936) 6252 — Joaquim A. Rodrigues d-Almelda343 — Antonio J. Ferreira i CaS471 — Antonio Teixe'ra & Irmão *294 — M. Rezende & Cia. (exorc. ir?') [2294 —M. Rezende & C5a. (rn?rc. i'"»i3294 — M. Rezende k Cia. (excic. ' 
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2284 — M. Rezende & Cia¦Mi 17 — Pinto Lopes & Cia. LtdatJCp — Narciso Loureiro 851 — José Corrc.a da Silva 646 — Cia. Unláo Industrial . 2072 — Celso de Sá & Cia3446 — Raul Ferreira Leite 8876 — Louis Ferdinant Jullen C>208 — Coria & Franco 882 — Cia. Auxiliar de Viação e Obras0498 — Rodrigo Otávio Pilho e outros ...692 — Martins Correia & Cia8425 — Jaime Lopes Craveiro ; ..........7265 — B. M. Pmientel ít Cia. Ltd3670 — S. Buthaud, Colégio "Sacré Coeur*1671 — Bernardo Luis Lopes 4843 — Bernardo Magarodi 6060 — Pinto Loja & Cia3766 — Juan Batista Gonzalez Lopes . ..2S19 — Luis Severiano Ribeiro 8177 — Sérgio Salgado Slcrra 4.937 — João Gomes ae Abreu 3.510 — Henrique Gonçalves Mala Filho à(exercício do 1936) 3.510— Henrique Gonçalves Mala Filho & 8.751 — Francisco Moreira 3.728 — Custodio F. Lopes & Irmão.4.185 — Antonio Ferreira Afonso 7.901 — Lopes & Silva 
o Toe Regaço Irmão~ ?osía vv3.458 — Avelino da Cunha Lopes 3.616 — Silvio ae Magalhães TorracaDias 
o.970 — Moisés Adies 
IT£~ íoâS ohveira dos Santos 6.834 — A. Santos 4.765 — Jose Bernardino da Costa & Irmão8.733 — VV. JBebion 1.476 — Altamiro Fernandes Bravo 3.412 — Lavanderia Conuança Ltd "~ ^atíciruos Nacionais Ltd~~ & Fernandes £ Alves 
Htf ~ u ' Sant°s^ tBrj« 2-457 - Ramn'0 & C. Led 3.204 — Kdmundo conteville 4.278 — Empresa de Bebidas Sameiro Ltd. 8.075 — A. G. Lourenço 4.247 — José de Azevedo Couto 5-814 — Joaqunn Antonio Dias de Amorim1.450 — Sociedade Panvermlna Ltd3.321 — M. Augusto da Silva  "
3.787 — S.A. JORNAL DO BRASIL 8.102 — Teresa de Sousa 
Hín — J- Henrique henley & 4.812 — Vicente Fereu*a Couto 9 316 — Agostinho Pereira de Sousa 
q & Rodrigues 3.613 — Caldas & 6.5ri5 — Anyelo Francisco dos Santos"!.!!!"!"."'"1.052 — Viuva Carlos Conteville 2 215 — João Silva  " "
r da Silva !.!!.!!6.0u4 — J. Marinho 
r'^07 ~ t11-110 ,1';uri't-,h-a da Silva !!!!!'.!5.427 — Manuel Mana Alves8.DG1 — Adão Pinto Ferro "***Larcelos Borges — (exercício de 1U36)"!!!5.025 — Barcelos Borges 6.9o0 — Jacques Perret & ü!7.656 — Pimenta de Melo & C.' !!!2.876 — Splnoia & Gaicez ü!!"!"!!7.233 — Custodio Duarte de Freitas .!!'.'."1.983 — Garrido & Domingues Ltd3.956 — A. C. Rodrigues & 2.141 — Adriano Pinco Coelho  3.921 — A. Braga  
fj-5™ ~ Araújo & Irmão ...!!!!!!!.'.'.'2.367 — E. M. S. Correia 4.D31 — José M. Soares & 4.239 — Guilherme, Carlos. Arnaldo e "Óiãviõ

Gumle8.743 — Carlos da Mota !..".'3.5(8 — Monteiro & Rocha 
?' í— Pedro Franco de Camargo e outros1.910 — Pimenta de Melo & Joaquim de Oliveira Sampaio .!!!!!!!""3.115 — Adriano Miranda ....5.104 — Companhia Fábrica de Vidi-ós'ê'cristãis"dõ

WBI Brasil Esberard E. Guimarães & Araújo23^6 — Cia. Aliança da BaíaBiüb — Jcdo Damianick Filho8970 — Luzia tíe Lacerda Franco .. .. 43 — V. MoraisAntonio Carlos de Andrade *
?¦ dos Santos ^ Cia5767 Albino Ferreira de Carvalho (exercício d*slliou) 5767 — Albino Ferreira de Carvalho '.! 

!!jj37 — Antonio Martins " "
64 — Ssrgio Santcs tj Cia

oc-S — 9 A' fabrica de Tecidos Esperança35i>3 — Cia. Aliança da Baia8333 — Luis Severiano Ribeiro "334S — S. Rcsemberg  ] [1703 — Fernandes Irmão & Rodrigues .. " ü ü2;J3 — Manuel Pereira Matos Júnior ..3o8 — J. Marques & Ávila7832 — O. eis Morais *.*.**1763 — David Fernandej Antunes *!.8141 — líuno Braz Caldeira [Deferido, pagos os emolumentos de •'Àssên-
tamento":Pet. ns.:1405 — Santa Casa da Misericórdia1240 — Morilo cie Sousa "

}}04 — Cia. Federal da Eletricidade S|A.' ü
irtV. /P' ^Lec^era^ c«e Eletricidade SjA. (acréscimo)1C04 — Cia. Federal tíe Eletricidade Si A. (transfe-rencia)1409 — Valcer Galdschmidt & Cia. Ltda.Paguem as taxas: ' "
813 — Clovis Silveira LuzSll — Aristides José Antunes ."."!! !*707 — Pedro Alexandre Pereira .. 13-10 — Alfredo Soares Santa2ü1();3(j Fslislhdo Salgado Lopes ..1362 — Fabrica de Esquadrias Ltda1417 — Cia. Adriatica de SegurosCir. imperial de IndustriasBrasil

Joaquim Augusto de oiívelia'!. ..Antonio da Rocha .. ..Diamantino de Almeida Rocha ..José Bernardo de OliveiraArlindo BatistaEduardo da Rocha !.Osvaldo Pinto Monteiro873 — Raimundo Oliveira e SilvaK.NIGEMC1AS A SATISFAZERRodrigues & cia. — Compareça.Alberto José da Silva Medros
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Dlstr. Andaral:A. — Dlstr. Gamboa:Distr. Tijuca;
300137 — Jorge Chaker Ilatem337(37 — Laboratórios Ororlno S. ..404,37 — Amynthas Seroa da MotaAprovados.
Acréscimos:471137 — Associação das Gcnhoraf Brasileiras — Distrito deCopacabana;Aprovado.
Modificações:'.228Jsl,~ Gasuck Hacliys - Dlstr. Espirito Santo;23300137 — Vicente Durante — Distr. Gamboa:120137 — A. Matos & Irmão — Distr. E. Santo'Aprovados.
Letreiros:12041123120312011109

37 — Mme. There Desiys — Dlstr. Ajuda:37 — Antonio Dias Subtll Distr. Lagoa-
22 ~ {^'""JMaurleio ^ Cia. Ltda. — Distr. Santana;37 — Neoral & Cia. Ltda. — Distr. Santana;Amadeu dos Santos Tavares — Distr. Sacramento;

Proeesns 11. 433 '37 — 18 S. Oríetovío — 3 TRua Nogueira da Gama, junto e depois do M. Lopes -43 — AsuaiíVsolução do mem. 13 P. expedido a 4 DSG em'Junho s:i7VAvro?°°.l™1?to- Prossiga-se com o calculo dò, '
^ gato, respectiva*

Rua Japeri n. 11.
16_ R. Comprido — Newton VieiraCompareça o

37Aprovados.
. . . EXIUENdAS A SATISFAZER

•í.h.1? 4 ' iT" Sousa Bastos — Distrito de Andaral —saliência ultrapassa o máximo permitido.296137 — José Cardoso Cerqueira — Distr. E. Novo A cons-truç&o da garage no alinhamento prejudicará o prédio existentecriando um elemento Independente do topo.
1» DIVISÃO — (41-DOP)DZSPACHOS DO SR. ENGENHEIRO CHEFEDespachos definitivosPôde habitar:Antonic Lartigau Seabra. rua Alberto de Campos n. 77, apar-tamentos I a V. e 75 casa I apartamentos I a V. casa II aparta-mentos I a V (processo n. 32602135) — Dois prédios residenciaiscom dois pavimentos e terraço, e quinze apartamentos.Antonieta Marques Vieira, rua Lacerda Coutinho n. 41 (nro-cesso n. 2030136) — Prédio residencial de dois pavimentos. comgarage.Ficam aceitas as obras:Cirilo da Silva César, rua Barata Ribeiro n. 628 (processon. 59|37) — Ooras de acréscimo em prédio residencial de doispavimentos.José Pereira .rua Toneleros n. 168 (processo n. 132137) Acréscimo a prédio residencial de um pavimento, para garapeFrancisco Saturnino Rodrigues Brito Fillio, rua Barata Ribeiron. 531 (processo n. 15739137) — Rampamento e abertura de vãoem prédio residencial de dois pavimentos.Como requer na replica de 10 do corrente:Dan Herbert Berude, rua Almirante Saddock de Sá n. 115ar. ar tamentos Ia VI (processo n. 29981|36>.Concedo a licença. Não ha emolumentos:José Pereira, rua Toneleros n. 168 (processo n. 487137).Aceito as pinturas:Mary M. Crow. rua Domingos Ferreira n. 146 (processon. 21718137).Heitor Pinto da Silva, rua Domingos Ferreira n. 126 (proces-so n. 21719137) pJoão Batista Rodrigues, rua Domingos Ferreira n. 100 (nro-cesso n. 21971137).Oliveira & Costa, rua Copacabana n. 925 (processo 21008137).Mary M. Crovv. Av. Atlantica n. 6S8 (processo n. 14507137).Adelia Gonçalves Pereira, rua Copacabana n. 788 (processon. 21970|37).Manuel Mario de Araújo, rua Salvador Correia n. 42 (proces-so n. 21972137) .Manuel Maria de Araújo, rua Salvador Correia n. 42 (proces-so n. 21967|37).Mario Francisco Siqueira, rua Salvador Correia n. 104 (pro-cesso n. 21007!37) .Miguel Monteiro, rua Constante Ramos n. 78 (processo nume-r</ 21721137).Passem-se alvarás:Roberto Dias Lopes, rua Salvador Correia 130 (pro-cesso ,n 472137) 885500Maria José Pereira Viana e outra, rua Copacabanan. 978 (processo n. 440137)  463S600Gabriel Luis Ferreira, rua Saint-Roman n. 89, apar-tamentos I a V e 89-A (processo 1368136) 775400Manuel Ferreira Júnior ,rua Xavier da Silveira nu-mero 73 (processo n. 3824136)  1975200Mario de ' lmeida. rua Ipanema n. 105 (processonumero 323137)  1:4335900

EXIOKNCTAS A SATISFAZERFelipe de Laroque. rua Hilário de Gouveia n. 73 (processon. 21720137) — Facilite o exame da obra.Heloísa Pedro Moacir, rua Barão de Jaguaribe n. 795 (pro-cesso n. 10597135') — Não pórle habitar. Conclua o passeio. |Maria do Carmo Viana Guilhon e outros, rua Copacabana nu-meros 972 e 978 (processo n. 441137) — Comnlete a nlanta.Diniz da Cunha Neves, rui Aires Saldanha n. 34 (processon. 481-37) — Satisfaça a exÍTencia.Cicero de Andrade, rua Barata Ribeiro n. 254 (processo nu-mero 439137) — Facilite o exame do prédio.Oto Machado de Oliveira, rua Domingos Ferreira n. 121,apartamentos I a XXI (nrocesso n. 2799Í36 — Apresente os cor-tes de acòrdo com as novas plantas.

775400

1795400
4665100
6635200
775400

962 -
1.425  — Compareça.

oc i » ~ Cristiano e Gastao Hugo Teixeira Lobão — Completeas coietas.
2*§5® — Reis í. Cia. — Complete as coletas.~ a" 5?' 7" indique as potências dos motores.
i íí? tÍV Costa Prove transferencia de firma,

ração do predío 
Oomes & Cia. — Corrija nas coletas a nume-

5-.3'la — Augusto Adalberto Teixeira — Esclareça a potência domotoi.
1.107 — Banco do Comercio e Industria de S. Pauloça a potência dos motores 322.519-322.520
. . , 1 AUTCjS DE FLAGRANTESAuto de flagrante n. 452 — Lavrado contra R. Garcia & Fer-rcira, a íua Marquez de S. Vicente n. 10.

S „ ,Aut° d0 flagrante n. 453 — Lavrado contra Artur F. Josettia rua Joana Angélica n. 5. '
sti ÍYlto Ç^ranle n. 454 — Lavrado contra a Santa Casa daMlseucordia, a rua Itapemerlm n. 11G.

Esclare-

D.)4.a Sub-Diretoria (04 SiEdificações Particulares)DESPACHOS DO SR. SU11-DIRETOR
.. Despachos definitivosioüb3|37 — Aimoré ua üuva — Deiendo. tendo em vlsf-n nparagraio ü. do artigo 43 do decreto n. 2087, devendo ser alte-íacio o porão.43013/ Eduardo C. V. Parish — Deferido tendo em vista0 ° artigo 48 do decreto n. 2087.

iSSiSSI — Marcelino Teixeira cie Rezende — Indeferido.137GJ;34 — Hermogina Martins Ribeiro — Concedo os 60 diasem 7ro0Krí"psavi"). a terminar em 11 de Julho proxlmo~ Cristina Ribeiro de Sousa — Deferido,
despacho 

~ Maria Ribeiro de Oliveira Leão — Mantenho o
nnnni37 ~,,0scaí ^ Carvalho Azevedo — Mantenho o auto.2221?' — ^Manuel Estevcs Franco — Deferido.Eü!1K,'r,d.°, clnudio da Silva — Mantenlio o auto.~ Alchidamn dos Santos Antunes — Deferido.Israel Steinberg — Indeferido. Tendo sido as' 'ciada.,, o requerente deve pagar os emolumentos.14Jjí37 — José Alves dos Santos e outros — Mantenho o d°s-pacho.11459,34vistoria.105 i36 -

vistoria.1111,37

Maria Ferreira — Indeferido. Cumpra o laudo de
Anacleto Pinho — Indeferido. Cumpra o laudo de

Leopoldlna Sancasaux de Medeiros

51710 j 36 EXIGENCLAS A SATISFAZER
. Jovellno Joaquim da Silvabinete ao Sub-Diretor.14234i37 — Alfredo Sá RabeloSub-Diretor.24359137 —Cia. Fdo Sub-Diretor.

Indeferido.

ompareça ao Ga-
Compareça ao Gabinete do

Carril Carioca — Compareça ao Gabinete
DESPACHO DO SR. ENG.0-CHEFE DO CABINrTr«ás»," ~~ Ism^el Olavo Soares de Sousa — Levante-se a

Otadiiio BUencourt — Levante-se a perempção.— Leonel Lopes — Declare o logradouro e o numero.1^o2í3G — Eduardo Nunes — Complete o silo.
DIVISÃO DE ESTETICA URBANA( 4 - D. E. U. >

^ . DE3r.\CH0S DO S3. CE?í6ÔRC"7?rfrv.nôes:— francisco Vltonno da Silva — Distr. E. Novo;

2a DIVISÃO — (42-DOP)DESPACHOS **"> ST. ENPE"*TI«3IR1 CTIETEConcedo a licença. Não ha emolumentos:Luisa N. Campes, rua Mena Barreto n. 94 — Lagôa (pro-cesso n. 423 de 1937).Aulo T. F. Couto, rua Marquês cie S. Vicente n. 54 — Gávea(processo n. 418 de 1937).Passs-ss alvará grátis:Instituto N. Previdencia, rua Santa Heloísa n. 5 — Gávea —
(processo n. 1203 de 1937) .Passem-se alvarás:
Rodolfo Santos Freitas, rua Regional n. 37 — Ga-vea (processo n. 40.351 dp 193S) Berta Parente Nnpolcão, rua Artur Araripe nu-mero 100 — Gavea — (Processo n. 16.147 de1936) 
Herminía Curt Steirihauser. Avenida Delfim Moreiran. 134 — Gavea — (processo n. 2.094 de 1936) .Artur Ccsar A. Júnior, Jard-m Botânico n. 729 —

Gavea — (processo n. 3436 de 1936) Carlos de Barros Jorge, rua Otávio Correia n. 79 —
Lagôa — (processo n. 2197 de 1936) • ::c~ eras a stisf.\:erSilvestre Gomes de Araújo e outro, Avenida Delfim MoreiraGavea (Processo n. 3G5 cie 1937) — Satisfaça as exigencias doSr. Engenheiro Ajudante.Passe?n-se alvarás:

Cia. Jardim Botânico, rua CapurI, lote n. 72 — Çla-vea — (Processo n. 16.852 de 1937) 91$300José B. Andrada e Silva, rua Humaitá ns. 61, 63 e 65— Gavea — (processo n. 378 de 1937)  3185000Antonio M. Marquês Moreno, rua Almirante Pereira Gulma-rães — Gavea — (Processo n. 387 de 1937j — Cumpra as exi-gencias do Sr.. Ajudante.Caetano Masile, rua Campos de Carvalho — Gavea — (Pro-cesso n. 330 de 1937) — Compareça com urgência.Concedo a licença. Não ha emolumentos:Cia. Propriedade, rua Jardim Botânico n. 94, casa II —Gavea — (Processo n. 420 de 1937) .Luisa N. Campos, rua Mena Barreto n. 94 — Lagôa — (Pro-cesso n. 423 de 1937).Visconde de Morais, rua S. Clemente n. 168, c. 32 — Lagôsi(Piocesso n. 416 de 1937) .Dulce Drumond, rua Humaitá n. 247 — Gavea — (Processon. 417 du 1937) .Cesario da Silva Pereira, rua D. Marlana n. 63 — Lagôa(Processo n. 426 de 1937).Fernando Brandão, Praça Santos Dumont, esquina de 12 deMaio — Gavea — (Frocesso n. 411 de 1937) — Apresente projetopara a obra que quer executar.Heitor Teixeira Novais, rua 12 de Mato n. 128 — Gavea —(Processo n. 16.901 de 1937) — Retifique as plantas de acòrdocom o despacho do Sr. Sub-Diretor.Manuel Oliveira P. Albuquerque, rua Sarapul n. 5 — Gavea(Processo n. 34.782 de 1936) — Retifique o projéto.

Processo ri; 22.224|36Gribel — Rua Dr. Agra n. 104, apart. "1 a 4 —novo construtor apresentado para assinar as plantas
-

-/uT^tíies44^ n. $ «fobTa^de
ração fmod&ao^nteS 

a íaChada tambem caroce de r<^au-
^asshiaí^projetcT^w^^^itetef^õns^u-

tor licenciado e abra o prédio para exam**.Processo n. 420j37 — 16 R. Comprido"— J Monteiro da RH-va & Cia. - Rua Barão de Petropolls n. 90 - Com,mreca novãmente a esta 44 DOP para explicações. compareça no-
Processo n. 23.156136 — 16 R. Comprido — Olga LebelsSoares da Rocha — Rua S. Roberto n. 18-A — Abra o prédioProcesso nL 382 37 _ i8 S. Cristovão - Albino Franc&oCosta - Rua Teixeira Júnior ns. 84 e 84-A — O projeto não la-

W. C^na^kijas" ° 114 d° 000' 2-037 (numer0 de pavimentos e
5* DIVISÃO — (45-DOP)DESPACHOS DO SR. EN0.° CRETSDespachos definitivosPassem-se alvarás :11.329137 — Afonso Pinto Carneiro — Rua XV n. 18(2o. S. José) 107|3,L—„p-,pa.ss°s & Cia. — Rua Santa Lüzia n*M96(2o. S. Jose) ....,EXIGENCIAS A SATISFAZER412(37 —- Marla^ Deolinda de Andrade Carqueja

91*300
189$300

Rua 20
n5 ^087" 1 21 (7a" Sant0 Antonio) — Satisfaça o art. 48 do Dec.

26.601|37 — Companhia Antartlca Paulista — Rua do Ria-chuelo n. 92 (7a. Santo Antonio) — Faça assinar o projeto pc*construtor. J ^
15.652136 — Tilia Duloe Machado Nogueira — Rua Luis <3eCamões ns. 75 e 75-A, apartamentos 1 a 21 (5«. Circ. Sacra-mento) — Não pôde habitar. Prove que o alinhamento Xoi obe-decido.

7.» DIVISÃO — (47 D.O.P.iDESPACHOS DO Stt. ENG." CHEFEPassem-se alvarás, pagos os emolumentosna importancia de:21.051|36 — Emilio Biloro e outras — Rua Conde d»Bonfim n. 970, aparts. 1 a 14 — 19*. Tijuca — Mo-dificanão de projeto aprovado e acrescimc de murodivisório19.494|37 — José Pereira dos Santos — Rua Conde dêBonfim n. 121-A, es/III a VII — 19». Tijuca —ConstruçãoPague a taxa de revalidação na impor-tancia de:52.261136 — Emilio Biloro e outros •— Rua Conde deBonfim n. 972, cs| I a XV — 19". Tijuca — Taxade revalidaçãoConcedo a licença. Não ha emolumentos acobrar:512137 — Rodi Correia — Rua Alves de Brito n. 31 — ia-Tijuca.
EXIGENCIAS A SATISFAZER3.050|36 — Aquiles Stephan — Rua Sorlano de Sousa n. 11 —aptos. 1 e 2; 13. aptos. 1 e 2; 15, aptos. 1 e 2 e 17 — 19*. TijucaConstrução. Não pôde habitar. Prove que o alinhamento foiobedecido.3.080í36 — Jorge Fernandes Góis — Rua Canuto Saraiva n. 3519". Tijuca — Construção. Requeira exame de concreto. Déaeração ao hall. Legalize o terraço e o excesso de muro diviso-rio. Prove que o alinhamento foi obedecido474|37 — Elvira de Castro — Travessa Matilde n. 25 — 19a. Ti-Juca — Legalização. Satisfaça o art. 42 do Dec. 2.087.

113*06*

1:260? 009

étmem

8a DIVISÃO — 48 D. O. P.)DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFEPassem-se alvarás, pagos os emolumentos naimportancia de :José Mercadante & Cia., Avenida Maracanã 657, 20*Circ., Andaral (ficha 511137) — Bomba e tan-
que para gazolina  337Í30GBento da C. Pereira, rua Paula Brito n. 150, casa I,20a Circ., Andaral (ficha 517|37) — Reforma . 133$300Matilde Cintra, rua Silva Pinto 194, 20' Circ., An-darai (ficha 370137) — Modificação de fachadae reforma  371$000(Reproduzido por haver sido publicado em9-6-37, com Incorreção).

Carlos Pinheiro, rua Carvalho Alvim n. 207. 20* Clr-cunscrição, Andaral (ficha 3803136) — Modifica-
ção de projeto  105$300Ermelinda de A. Sousa, rua Gonzaga Bastos 55, 20'Circ., Andarai (ficha 492137) — Acréscimo  1675800Jaci L. e Silva, rua Senador Nabuco 135, 20a Cir-cunscrição, Andarai (ficha 373137 — Acréscimo 2033000Adelino P. de S. Ferreira, rua Jaceguai 11, 20aCirc., Andarai (ficha 522137) — Acréscimo .... 154S700Despachos:Pedro de Freitas Regazzi, rua Itabaiana 238, 20a Circ..Andarai (ficha 3036136) — Fica aceito o concreto.EXIGENCIAS A SATISFAZERJosé Treiger, rua Senador Muniz Freire 37, 20a Circ., An-darai (ficha 50817 36) — Requeira prorrogação da licença no

praso de 24 horas sob pena de multa e embargo.Orlr.ndo Rocha Marques, rua Pontes Correia 249, 20a Circ..Andarai (ficha 54137) — Não pode habitar. Apresente o ultimoalvará.Francisco Jamel. rua Barão de Bom Retiro, junto e antesdo n. 772. 20" Circ., Andarai (ficha 531137) — Apresente es-crita de todo lote.Gillis Enderleím. rua Canavieiras, esquina da rua Grajaú,20a Circ., Andarai (ficha 50D137) — Apresente procuração.Armanda R. de L. Mala, rua Marechal Jofre, junto e depoisdo n. 53. 20a Circ.. Andarai (ficha 503137) — Satisfaça o artigo4C, paragrafo único do decreto 4.985 e apresente calculo completo.Aríno Eernardes, rua Uberaba n. 101, 20a Circ., Andarai(ficha 417137) — Apresente calculo completo do concreto armado.Democrlto da Cunha, rua Jeronimo de Lemos 40 aparta-menlos 1 e 2. 20" Circ.. Andarai (ficha 456(37) — Retire a co-bertura do alpendre e satisfaça o art. 172, n e 170 do decretonumero 2087.

na

314$800

77$400

77$400

T7Í400

3.» DIVISÃO — (43 D. O. P.)DESPACHOS r. D SR. E..CE ^HEIUO CHEFEAprovo o projeto — Passem-sc alvarás, pagosos emolumentos na importancia de:1.082 dc 1U37 — 8.1 Circ. — Santa Teresa — fir-mino Almeida Pinto, rua Padre Migunlino, 90.. I:093ííl00343 de 1037 — 8.* Circ. — Santa Teresa — CarlosOsborne Costa, rua Bento Lisboa n. 78 2310 de 1936 — 8." Circ. — Santa Teresa — JoãoSoares Guimarães, rua Marechal Pllsudstv,n. 58 — apps. 1 e 2 Pnsscm-se alvaras:2310 de 1936 — 8.* Circ. — Santa Teresa — JoãoSoares Guimarães, rua Marechal Pilsudsky, nu-mero 53, aps. 1 e 2 2310 de 1936 — 8.a Circ. — Santa Teresa — JoiioSoares Guimarães, rua Marechal Pilsudsky, 53apps. 1 e 2 33.593 de 1935 — 9.a Circ. — Gloria — Ismael Américo Mu-nlz Freire, Praia do Flamengo n. 278 — apps. 1 a 21 — Pôde ha-bitar o prédio residencial, com (11) onze pavimentos e com (21)vinte e um apartamentos. Despacho final.34.794 de 1936 — 8." Clrr.. Santa Teresa — Edgar Pereirarua Cândido Mendes n. 18. c. I. — Picam aceitas as obras dereforma: modificação de fachada; construção de paredes lnter-nas; acréscimo de um pavimento e de sotão com terraço.Prédio residencial com (2) dois pavimentos.41.702 de 1936 — 9a Circ. — Gloria — Maria Adelaide A.Coutinho. rua Laranjeiras n. 172 — C. X.Passe-se alvará:41.702 de 1936 — 9a Circ. — Gloria — Maria Ade-laide A. Coutinho — Rua Laranjeiras n. 172.C. XX Aprovo o Projeto. Passem-se alvraás,emolumentos na importancia dc:33.568 de 1936 — 8.a Circ. Santa Teresa — AloisloSilva e outro. Avenida Projetada n. 80 1061 de 1937 — 9.» Circ. Gloria — José Flavio MeiraPena, Avenida Osvaldo Cruz n. 135 EXIGENCIAS A SATISFAZER12.052 de 1037 — 9.a Circ. Glorta — Norberto Paiva Ancláes,rua Ipiranga n. 73 — Aps. 1 a 6 — Satisfaça as exigencias.928 de 1937 — 9.* Circ. Gloria — Graclnda Albuquerque Gu!-marães, rua Conde de Baependi n. 24 — Compareça e satisfaçaa exigencia.
30.222 de 1936 — 8.a Circ. Santa Teresa — Fellsberto FerreiraBrant. rua Fellcio dos Santos n. 54 — Compareça353 de 1937 — 8a Circ. Santa Teresa — Aparicio Torres Lima !Ladeira do Senado n. 5 — Satisfaça a exigencla.

pagos os
775400

636J600
4135300

9a DIVISÃO — (49 D. O. P.)DESPACHOS Do SR. ENG. CKETEPassem-se alvarás, pagos os emolumentosimportancia de:Francisco Xavier da Silva Mala (ficha 40514-DSGds 1937), rua Senhor de Matozinhos 77|77-A ..Sebastião Martins de Araújo e outro (ficha 3£949-DOPÍ37), rua Visconde de Itaúna 269Í75
»**»#0
S82*M8

"Francisco Xavier da Silva Maia (ficha 405I4-DSGI37),
Senhor de Matozinhos 77177-A — Fica aceito o concreto.EXIGJ7NCIAS A SATISFAZERAssociação Pro-Matre (ficha 52371136), Ar. Venezuela Wt— Apresente dentro do praso de oito dias os cálculos de concretoarmado, sob pena de multa e embargo.

10* DIVISÃO — (410 D. O. P.)
DESPACHOS DO SR. KNG. CHEFE

Aprovo o projeto: prossiga-se com o calculo doeemolumentos e extração da guia respectiva:
Otavinno da Costa Morais (16872137), rua Borja Rds 3Í9

(aparts. 1 e 2;General Eletrlc S. A. (2847136), rua Miguel Ângelo 331.Habitação-.Antonlg Lopes do Nascimento (432137), rua D. Bosco n.
(21a Circunsorição). Construção de 1 prédio residencial de t
pavimento — Pode habitar.Aceitação dn abras:

Margarida Irunde (4388136), rua Tavares Ferreira ns. 32 e 38
121a Circ.). Modificação e revestimento de fachada, reforma,
modificações internas e acréscimo de 2 banheiros em 2 prédiosresidenciais — Ficam accitas as obras.

Indeferimentos:C. C. C. do Pessoal do M. da Marinha (231137), rua Gus-tavo Gama n. 34 — Não pode habitar. Tenha no local todos c«
documentos da licença.

Leonor Martins de Oliveira (374137), rua Fablo da Cruz n. 18— Estando jã feitas as pinturas e não havendo emolumentos *
cobrar, não ha mais o que deferir. •

11a DIVISÃO • (411 D. O. P.>
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Passe-se alvará depois dc pagos os emolumen•tos das guias suplementares na importan-
cia de:

Gelsemina de Abreu Costa, praia Grossa 44. Ilha
de Paquetá (ficha 45!37 DVOP) 

4' DIVISÃO — (44-DOP)DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFEPasse-se alvará, uma vez pegos os emolumentosr.n importancia de:Processo n. 319 37 — 18 S. Cristovão — Antonio Cor-rela de Oliveira — Rua Gaudie Ley n. 18 Z 155-lOC

12a DIVISÃO — (412-DOPi
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Passe-se alvará grátis:Manuel Luis ae Sousa (ficha 31.361-35) — traves-
sa Pendotiba n. 17. 23a Circ. Inhaúma 
Passem-se alvarás, pagos os emolumentos:

Telemaco Ávila de Assunção (ficha 458-37 DSG) —
rua Basllio de Brito ns. 104 e 104-A apts. 1 e 2,
23a Circ. Inhaúma 

José de Paiva Ramos (ficha 1.098-37 DSG) — tra-
vessa Rio Grande n. 112. 23a Circ. Inhaúma.

José Cardoso da Rocha (ficha 13.368-37) — rua das
Oficinas n. 175. 23a Circ. Inhaúma 

Mario dc Avelar Pinto (ficha 20.119-37) — rua Car-
doso n. 122. 23» Circ. Inhaúma 

Emiliana Pereira da Cunha (ficha 124-37 DOP) —
rua Dr. Padillia n. 24. 23a Circ. Inhaúma

Ari Barbosa dos Santos (ficha 173-37 DOP) — rua.
Geiulio n. 46. 23a Circ. Inhaúma 

Maria Jesus do Amaral (ficha 824-37 DSG) — rua
Itabé n. 57, 23a Circ. Inhaúma 

Carlos Ferreira da Silva (ficha 15.269-37) — rua
Afonso de Albuquerque n. 23, 23a Circ. Inhaúma.

Luisa Barbosa Simões (ficha 172-37 DOP) — rua
D. Teresa n. 164. fundos. 23a Circ. Inhaúma ...

Manufatura Nacional de Porcelana (ficha 251-37
DOP) — rua José Bonifácio sem numero, 23aCir. Inhaúma 

Antcn'o C?sctr Nobrega (ficha 18.."44-37) — rua Ge-túlio n. S7, casas I a XXI. 23% Circ. Inhaúma.

5fi VK>3

(Grátis)

522*400
316$300
310*900
348*900
165*400
82*400

261*000
348*300
180*000

520*500
5-077*309



JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 15 Dl JUNHO DE 1937
Conceda as licença*. NAo ha emolumentos, devsndo compa-recer para receberem o documento de autorização:Lauro Dantas Leite (ficha 317-37 DOP) — rua Arqulas Cordeiro n. SB4, 23* circ. inhaúma.Manuel Simões (flclia 253-37 DOP) — rua Gulihermlna ns. 153e 15B, 23" Clrc. Inhaúma.Alzira Marln (ficha 254-37 DOP) — rua Oolnz n. 81. 23"Clrc inhaúma.José Lam (ficha 353-37 DOP) — rua Hugo Bezerra n. 6323" Clrc. Inhaúma.Portem habitar:Alfredo Ilhas Fontes (ficha 4.803-37. rua José tios Reis n. 10G.23" Clrc. Inhaúma — Construção de um prédio residencial doum pavimento. »João Pedro dos Santos (ficha 30.815-3G), rua Conde do Azambuja ns. 407 e 400. 23a Clrc. Inhaúma — Construção de dois pre-d.os residenciais de um pavimento.Joaquim Canosa dos Santos Lé (ficha 3.GRB-30 DSG). tra-vessa Palmlttal n. 45. 24a Clrc. Piedade — Construção do umprédio resldsncial de um pavimento.Benedito Goulart Coimbra (ficha 18.333-37), rua CerquelraDaltro n. 303, 24® Clrc. Piedade — Construção de um prédio re-sldcncial de um pavimento.Ficam aceitas as obras:José Jovenclo de Oliveira (ficha 37.-37 DOP). rua AntonloVargas n. 131, 24* Clrc. Piedade — Reforma em prédio reslden-dal de um pavimento.Francisca da Costa Mendes (ficha 64-37 DOP), rua SilvaXavier n. 60. 24" Circ. piedade — Reforma em prédio residencialde um pavimento.José Machado Macedo (ficha 494-36 DOP), rua Nerval deGouveia n. 31. 24" Circ. Piedade — Construção de marquise em

prédio mixto (comercial e residencial) de dois pavimentos.Antonlo Corrc'a Bastos (ficha 4.260-37), Avenida João RIbeiro n. 340. 24" Circ. Piedade — Reforma e acréscimo de ba-nheiro em prédio residencial de um pavimento.Valter Dlsdale d» Andrade (ficha 158-37 DOP), rua Cor-n-lheiro Agostinho n. 106. 23a Circ. Inhaúma — Reforma em 'ire
dio residencial de um pavimento.Odorico Ferreira Vilela (ficha 42.117-35). rua Carolina n. 24.24* Clrc. Piedade — Construção de paredes externas e internasem rim telhelro existente transformando-o em dois deposites.Fica aceito o concreto:Nalr de Cerquelra Braga (petição de concreto) — rua Car-doso n. 157, 23a Circ. Inhaúma.EXIGE.VCIAS A SATISFAZERGonçalves & Regada (ficha 14.800-37), Avenida SuburbanaIt. 2405. 23" Circ, Inhaúma — Satisfaçam a exlgencia do Sr. Eng.Ajudante.

23

14* DIVISÃO — Í414-DOP)DESPACHOS DO SR. ENG. CIIEFEHabite-se tornado sem efeito:Proc. 12.687-36 — Carlos Monteiro dos Santos — rua Cie-menceau n. 24, 26a Clrc. Iràjà — construção de prédio reslden-elal de um pavimento — Fica sem efeito o habite-se publicadono jornal de 14-5-937, por ter havido engano no despacho, quefoi o seguinte: "Legalize as modificações dentro de quarenta eoltò horas, sob pena de multa".Habite-se:406-37 — Antonio Rodrigues, rua Carneiro da Rocha n. 35,28* Circ. Irajá — construção de prédio residencial de um pavi-mento — Pôde habitar.175-37 — Maria Magalhães, rua Pacheco Jordão n. 38, 26aOre. irajá— construção de prédio residencial de um pavimento— Pôde habitar.
3.582-36 — Isaura Mano, rua Fernandes Valdez n. 4,.26» Circ.Irtjá. — construção de prédio residencial de um pavimento —Pôde habitar.115-37 — Antonio Teixeira de Almeida, rua César Marquesn. 25, 26a Circ. Irajà — construção de prédio residencial de umpavimento — Pôde habitar.
Aceitação de obras:603-37 — José Séta, rua Dionioio n. 262, 231 Circ. Iraiá «onstrução de acréscimo de uma sala e cozinha em prédio resi-dencial de um pavimento — Picam aceitas as obras.
Passem-se alvarás, pagos os emolumentosna importância dc:1.660-37 — Hcrculano da Rocha Viana, rua Dr.Weinchenl: n. 93 254$70050.193-37 — Abel Lourenço de Almeida, rua PereiraPinto n. 7 141S8C013.226-36 — Julieta Bittencourt Guimarães, rua Bon-sucesso depois do n. 44 225$00020.888-37 — Domingos Matias dos Santos, rua Bar-ros Barreto n. 70, casas I a IV e n. 72 — guiadc desmembramento 85$700148-37 — José Araújo Júnior, rua Ibiapina n. 223-A. 77Ç400181-37 — Francisco Marques Gabão Peres. rua Fran-cisca Heyden n. 60 319Ç90039.777-36 — Companhia Sousa Cruz, Avenida dos De-mocraticos n. 7 105S30016.794-36 — Maria Candelaria Machado, AvenidaAutómovel Clube n. 1135 3053003.734-3G — Eduardo de Melo. rua Tenente Abel (laCunha n. 33 77$4003.055-36 — Eladio Domingues Gabian, rua JúlioBorges ns. 10 e 12 147$3001.248-36 — Antonlo Ribeiro Guimarães, rua Dr.Noguchl n. 77 1795500249-37 — Antonio Fernandes Dias, rua das Missõesn. 220 133*^30018.013-37 — Matriz de Borisucesso. rua GeneralGaliene n. 38 70S90019.265-37 — Curfc Nagel Schmidt, rua Pacheco Jor-dão n. 103 5013000139-37 — José Luis da Costa Teixeira, estrada Ve-lha da Pavuna n. 1145 116Í500

EDITALDr ordem do Sr. Sub-Diretor da 2." Sub-Dlretoria, fica otrabalhador de 1." classe de 22-DV - José Gomes da Silva, lnti-mado a Justificar, dentro do prazo de oito dias. contados destadata. sua ausência ao serviço por mais de trinta dias. sob penade demissão por abandono do cargo.Diretoria do Engenharia, 11 de Junho de 1937. — ArmandoPimcntcl, Chefe da 0." Secção (Pessoal).
EDITALDe ordem do Sr. Sub-Diretor da 2* 3ub-Diretoria. fica otrabalhador cie }.•* classe de 25-DV — Etelvino Martins Viana,intimado a justificar, dentro . do prazo de oito dias. contadosdesta data. sua ausência ao serviço por mais de trinta dias.s Pfna c!e demissão por abandono do cargoDiretoria de Engenharia. 11 de Junho de 1037. —• ArmandoPimentel, Clieie da ti." Secção (Pessoal).

EDITALDo ordem cto Sr. Sub-D:retor da 2" Sub-Dlretoria, fica o Tra-balhador de Ia classe de 23 DV — Alexandre da Costa Gomes ln-tlmado a justificar, dentro do prazo de oito dias, contados destadata, sua ausência ao serviço por mais de trinta dias, sob pena dedemissão por abandono do cargo.Diretoria do Engenharia, em 8 de Junho de 1937. — ArmandoPimentel; Chefe da 6" S3cção iPe^oal).
EDITALDo ordem do Sr. Sub-D;retor da 2" Sub-Dlretoria. fica o Tra-balhador de Ia cias»; da 23 DV — Luís Pinto Reimão Júniorintimado a Justificar, dentro do prazo de oito diaí, contados destadata, sua ausência ao serviço por mais de trinta cBas, sob pena dedemissão por abandono do cargo.Diretoria de Engenharia, em 8 de junho cie 1937. — ArmandoPimentel, Chefe da 6a Secção (Pessoal) •

_ j EDITALDe ordem cVo Sr. Sub-Dlretor da 2a Sub-Dlretoria, fica o Tra-balhador de 2* classe de 23 DV — José Francisco Nobre Filho in-timado a justificar, dentro do prazo de oito dias, contados desiadata, sua ausência ao serviço por mais dc trinta dias, sob pena dedemissão por abandono do cargo.Diretoria de Engenharia, em 8 de Junho de 1937. — ArmandoPimentel, Cheie da 6a Secção (Pessoal).
EDITALDe ordem cto Sr. Sub-D.retor da 2a Sub-Diretoria. fica o Tra-balhador de 1" classe de 25 DV — José Curvelo D'Avila intimado ajustificar, dentro do prazo de oito dias, contados desta daia. suaausência a-o serviço por mais de trinta dias, sob pena de demissãopor abandono do cargo.Diretoria de Engenharia, em 8 de Junho de 1937. — ArmandoPimentel, Chefe cia 6a Secção (Pessoal) ,EDITALDe ordem cüo Sr. Sub-D:retcr da 2a Sub-Diretoria, fica o Tra-

oaíi?Í*Hf? cJa5Se de 21 DV — Quirino Sales de Araújo* intima- ido a justificar, dentro do prazo dc oito dias, contados desta data.sua ausência ao serviço por mais de trinta dias, sob pena de de-nussao por abandono do cargo.Diretoria de Engenharia, cm 8 de Junho de 1937. — ArmandoPimentel, Cliefo da 6a Secção (Pessoal) •

ÍÕfréis^rÜa'1 ' V?T I 8e^° d° R'° Compro _ carteira funcional - «tu.»Linha "Óascadura-sacnz Pana, via Assis èarneirtj: - itinerário1 ' PlHiíi amjÉS5?h2f« n2'«WWÍ,nto o carteira do Mcntldnde; XIIi -f «scadura, rUn Nerval de Gouveia, rua Avtis Oariwlro rua ci/ril! trabalhador comratíldo dc "¦ — • ¦ '
Rio Comprido—-V?ican,fi' de Do ri-

rua Jose i'Conde demento: -
sonho de jjencro: S20U (duzentos réis): Engenho de Dentrò-Mo"ver I \slra «"ncion:
n« rfi, ilfP jr n ?'¦: M/Wsr-rtw Visconde de Santa Isabel, "esqui- I Identidade
Santa isnhr?° rS20° <du^nto.snMr,i; rua Visconde de
fHn»nntn= 1 tt José do Patroclnlo-rua Uruguai: í200
iS.fi?rLhn .lr'» 4 Urugual-Praça Sacnz Pena: $200 (duzentos
Itinerário' — ca{iura'i'"el's Pena, via Avenida Suburbana: —

eartelrn - 2.» classe da Secção tio
i l, ?n?' ytwlo eleitoral, cortlcno r|©den. dade; XIII) — Emldio de Limiie Irrjsanao da Secçilo do Engenlioeleitoral e três fotografias 3 x I:cia Sçcç&o do Encantado — car-certidão de nascimento, carteira

Habite-se:12.085-36 — José Ribeiro de Matos Filho, rua Tenente AbelCunha n. 67, 26" Circ. Irajá — construção c/o prédio residencia'de um pavimento — Pôde habitrr.
15* DIVISÃO — (415-DOP)DESPACHOS IK) SK. ENG. CHEFEfóáe habitar:3.843-36 — Sebastião Rodrigues dos Anjos Júnior, rua Ame-rico Rocha n. S3 (Madureira) — Construção de prédio residen-ciai de um pavimento. ,

Patsa-se alvará, pagos os emolumentosna importando da:19.042-37 — Samuel Pestana de Aguiar, rua Rns. 20 e 20-A (Madureira) — construção de pre-dio residencial 1515700
Passem-se alvarás:18.143-35 — Bento Bisto do Nascimento, rua Bezerra de Me-nezes n. 264 (Madureira) — construção proletária — Prorrosa-çao de licença.23.843-35 — João Julifio. estrada Brnz de Pina n. 1408 (Pa-Tuna) —~ construção proletaria — Prorrogação de licença33.481-35 — José Ferreira dos Santos, rua Itati n. 72 (Ma-«nrelra) — construção proletaria — Prorrogação do licença.

DIVISÃO DE CONSTRUÇOES PROLETARIAS — (4-.DCP)DESPACHOS 1)0 ST. ARQUITETO CHEFEProc. 309-37 — Antonia Nogueira Gustin n. 151 (Dist. deinhaúma) — Concedo a licença.~"^nu^1 dos,,Santos. rua dos Lirlos n. 57 (Dist.«6 Madureira) — Concedo a licença.
VJ_- Çr°?' 25.082-37 — Albino da Silva Pereira, rua D. Emllia(Dist. de Inhaúma) — Concedo a licença.Proc. 403-37 — Mariana Francisca de Moura rua LucinioBmreelos n. 318 (Pavuna) — Concedo a licença.F^?c'Ji031?t37 — Belmlro Lopes de Pinho, rua Cardoso deMelo it. 48 (JacarépaBnà) — Concedo a licença.

?,08;37 *7; Cari05 Aparicio Augusto, rua 20 de Julho*. 57 (Penha) —1 Concedo a licença.
Jís'ÇáL/r Jo^iuim Coutinho do Siqueira, rua InácioAeioU n. 76 (Irajá) — Concedo a licença

^Proc. 226-37 — Sccundino Antonio Abreu, rua Itambó n. 23
de^c«^[dõüro^are COm° qucr paear a taxa dc reconhecimento

Jlpa Francisca do Nascimento, rua AntonioSã n. 48 (Piedade) — Compareça pm-a asshiar a planta epagar em selos.
-_-2?roc. 420-37 — Ludo Reis Açular, rua Japaratuba n. 178Realengo) — Concedo a licença. "• 110

EDITAL
Pelo presente edital são convidados os arquitetos construtores» construtores constantes da relação abaixo a, dentro do prazo de10 (dez) dias, provarem, na 1.* Secção da Secretaria, ter feito opagamento das multas que lhes foram impostas ou recorrido dasmesmas, nos termos do artigo 26, decreto n. 2087, de 19111925 sobpena de desconto do deposito e suspensão, de acôrdo com o nim-grafo 2." do mesmo artigo:Adolfo Dourado Lopes, Andreia Giordano, Benjamim CunhaDomingos Carneiro, Eduardo Piragibe da Fonseca. Enio de Mi-randa Costa, Eustaquio José de Oliveira, Floriano Brilhante Fran-cisco Pinto. Francisco Todesco Haroldo Lisboa da Graça' CoutoJames R. Osborne, o. Leite, José Ferreira Gomes, Leopoldo Fran-ca, Mario Chagas Dorla, Mario Freire, Paulo Silva Costa1.* Secção, 9 de Junho de 1937. — Silvia de Leún ChalréoChefe de 01 S. E. '

EDITALPelo presente edital são convidados os arquitétos construto-res e construtores constantes da relação abaixo a, dentro de do?dias provarem, na 1» Secção da Secretaria, ter feito o pacamentodr.s multas quo lhes foram impostas ou recorrido das mesma-!nos termos do art. 26 do decreto n. 2.087, de 19-1-925 sob nenacie desconto do deposito e suspensão, dc acordo com o narasr 2"<io mesmo artigo: Alexandre Gundlach — Altamlro Canelo —Esidio Ponzlo — Enio de Miranda Costa — J. Gurcei Dantas— Josá da Rocha Freitas — José Secundino de Sousa Irmão —Jc.i > Pereira — Manuel Francisco da Silva — Manuel MoreiraE .,-U'S — Priami Paldo — Tomaso Salvadoretti
Chefe de5OUSE JUnh° d° 1037' ~ S""ia dc Lcon chalrÉU-

EDITALortJem do Sr. Sub-Diretor da 2" Sub-Dlretoria fica o Tra-balhador de 1" classe de Il-DV - João Machado Coelho intimadoa justiíicar, dentro do prazo de 8 dias, contados desta data suaausência ao serviço per mais de 30 dias, sob pena de demissãopor abandono do cargo.Diretoria de Engenharia, 1 de Junho de 1D37. — ArmandoPimentel, Clioíe da U" Secção (Pessoal).
Diretoria dos Serviços de Utilidade PublicaEXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 19371IL'SPACJl05 IIO SK. DIRETOKDespachos definitivosGrassi & Cia. processo n. 2.525) — Certifique-se

DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETORDespachos definitivosCia. Liglit and Power (processo n. 1D26)to, devendo ser satisfeita a exigência da DiretoriaCia. Llght and Power (processo n. 2.465) — Aprovo o pro-jeto.Empresa "Viação Vitoria" (processo n. 2.419) — Deferido.
AI ULTASFicam multadas ns Empresas oe ônibus abaixo mencionadascie acordo com o artiyo 43 do Regulamento baixado com o Deere-to n. 3.Ü26, de 23 dt* Junho de 1932, pelas infrações que vão in-dicadas:Empresa Independência Auto Ônibus — 505000 (clncoentamil reis), por infração do artigo 31 do liegulamento citado (o mo-torísta do ônibus 11. 0, no dia 11 do corrente, ás 13 horas, na Ave-nida 20 de Setembro, náo parou o referido veiculo para, recebe*-passageiros). Mera. 577. .Eniprcsa Ônibus dc Luxo — 505000 (clncoenta mil réis), porinfração do artigo 32 do Regulamento citado (o ônibus n, 3 nocila 11 do corrente, l\s 21.05 horas, na Avenida Rio Üranco, tra-legou em marcha excessivamente lenta, no Intuito evidente dcaguardar o aparecimento de passagejros). — Mem 57Bhmpresa Viação Vitoria — 50S000 (clncoenta mil réis), porInfraçao do artigo 32 do Regulamento citado (o ônibus n. 32 m»dia 11 cio corrente, ás 21,45 lioras, na Avenida Rio Branco, traíc-cou em marcha excessivamente lenta, no intuito evidente deaguardar o aparecimento de passageiros). — Mem 37DVlrçã,° S'ori? — 305000 (tr!nta ml1 reis;. por inira-çao do artigo 26 do Regulamento citado (o ônibus n. 23, no diail do corrente, as 22,10 horas, na rua Visconde de Inhaúma, tra-

Mem1 *580 ^ indicadora do destino sem estar iluminada). 
Einprcsa Viação Brasil — 503000 (clncoenta mil réls> uorinfração do artigo 37 do Regulamento citado (o motorista do oni-

!?»•« nv » no -la ^ ^®corren^c' horas, na rua s. Fran-
?fav '' nao„ Pr°videnciou no sentido de assegurar nenhumagaiantla e comodidade aos passageiros). — Mem 581Empresa Viação Brasil — 205000 (vinte mil réis),'por infra-

?y „ artls.° 2? do Regulamento citado (o ônibus n. 2. no dia
nt rk SÉ rft^ TR rasl n? rua Visconde de Inhaúma, esqui-na da Avenida Rio Branco, trafegou com placa de preços de rmc-sagens de S400 quando devia ser de S200) - Mem 582 P
. . Empresa Viação Guanabara — 3OSOOO (trinta "mil 

réis) nor
bufif°j Srril° i39 Resulument° citado (o motorista do' oni-
lrln^.2f„S0ouflicVIerdv°içrin,US ^ h°raS' Avenída Rio
ntíâro"Fisc^rde^nlbUK. 1D37" ~ M'arcd° Pcna da Vci^ ***-
i0'i7DU'etn!?-7d0LS0I7'iÇ0.s, ,lG. U,iIidade Publica, 14 de Junlio de
í » ciasse vil™' r rEncarregada de Arrecadação dei. ciasse. Visu) — J. B de Freitas Melo, Chefe dc Secção.

Uineiaiio: Cascadura, Avenida Suburbana, rua Bernardino dede Piedade, rua Goiá*. paisasem lnferíor do En-
Couto nia ní- - ,. . í"1'0 paVíUcanti, rua Adriano, rua Magalhães
riro nm"viBÍSnH» rfa - o"1 ^unT-'1, Maio. rua Barão do Bom Re-
fííítin^ Ho ^ i Santa Isabel. Avenida 28 de Setembro, rua
nm ríP,d r-.,f n :l' ruu Poeira Nunes, rua Barão de Mesquita,rilu Concio de Bonfim, Praça Saenz Pena e
iiis)"- -Cascadura-Piedade: S200 (duzentos
í^,„ '. d0 Dentro: $200 (duzentos réLs): Enge-
de de Snnfn líyuÍÁ,in20? ,du.15entos réis) ; Meyer-rua Viscon-
lavbffl Av?rt?H,í obIw»$^ f (duzentos réis): rua Visconde de Santa
S200 (riM^nin? w Setembro esquina de Ruíino de Almeida:
dp Almriiíí bÍooo á' e"icia 28 ue Setembro, esquina do Rufino
tarAl s®enz<°e"a: $200 (duzentos réis). Linha -Es-
nhn Ho nfntíS £ i Dentro-Estaçdo dc Piedade: ruas Enge-
Tnrrnw)p oiíí°,> f l,a"clsc-1 Meyer, Bor.ia Reis, Monteiro da Luz,Oliveira o A..-sis Carneiro aw a Estação de Piedade e vi-
Mnnfp'rn ^acionamento: Estação do Engenho de Dentro-rua
rl^)- rn- vrn^Voi,. qiu .a nm. Leandl'° Pinto: $200 (duzentos
cãn ri,/p?oHÍSi. ionnc'a^Luz'.esquÍ!la aa rUH Leandro Plnto-Esta-

fe. Piedade. $200 (duzentos reis) . Sexta: — Garantirá o pre-a cautão de 10:000$000 idez contos de réis), de con-
SrSf,»?1/ q;,e 0St"bc^cu ° «"«o 10° do Regulamento
^,p™va,d0 pelo decreto n. 3.92G. de 23 de Junho de 1932, consti-tuidf» do modo seguinte: 2:000$000 (dois contos de réis>. em moe-?? corrente, depositada pela guia desta Diretoria, n. 1389. em 16dc Peveieiro de 1932: 3:00ü$000 (três contos de réis), em apólicesmunicipais, depositados pelo conhecimento da antiga Diretoria
Víü de Fazenda, n. 3780. eni 10 de Junho de 1933: 2:0003000(dois contos ae reis). em moeda corrente, depositados pela cuiaciest.a Diretoria, n. 2395, em 10 de Junho de 1933; 2:000$000 idoiscontos de reis).em moeda corrente, depositados pela guia destaDiretoria n. 2.3(io. em 3 de Junho de 1933: l.OOOSOOO (um contode relfj. em moeda corrente, depositados pela guia desta Direto-na, n. o.543. em 21 de Maio de lí>37. — Sétima: a Prefeitura tema faculdade de vender administrativamente os titulos cauclona-dos, sempre cjue se tornar necessário descontar dos mesmos qual-quer importância. — Pela juiia desta Diretoria, de n. 3.544, foipaga a importância de 254$300 (duzentos e clncoenta e quatro mile quinhentos reis), correspondente ao imposto de expediente dopresente termo. E. para firmeza do que acima ficou estabelecido,lavrou-se o presente termo, que depois de lido e achado conformepelas partes interessadas, é por elas assinado, pelas testemunhas,e por mim. Edgard Barbosa, funcionário que o escrevi e subscrevo.— Sobre três estampilhss federais 110 valor total de réis 18SOOO(oezoito mil reis) e o seio de Educação e Saúde: Rio de Janeito.3- de Maio de 1.937. — (a.) Mario S. Pereira. Diretor. — Mel-quiad.es Jose Coelho da Rocha, Américo Duarte da Cruz, José Joa-quini dc Brito. — Testemunhas: Hildebrando Braga e AntonioMoreira Pinto. — Edpur Barbosa, 4.° oficial. — Visto: J. B. deFreitas Melo, Chefe úe Secção.

TERMO DE TRANSFERENCIA DE OBRIGAÇÕES — Pelo qutilé autorizada a transferencia da Empresa "Viacào America"para o Sr. Am -.-rico Duarte ila Crus.Aos trinta e um dias do môs de Maio de mil novecentos ©trilita e seis. na Diretoria dos Serviços de Utilidade Publica riaSecretaria de Viaçío, Trabalho o Obras Publicas, da Prefeiturado Distrito Federal estando presente o respectivo Diretor, En-penheiro Civil Mario S. Pereira, e as testemunhas infra-assipna-das. compareceram o Sr. Amorim Godinlio de Almeida, proprieta-rio da Empresa "Viação America", e o Sr. Américo Duarte daCruz. para firmar o presente termo que. de acordo com o despa-cho do Sr. Diretor exarado em 22 de Abril de 1935. no processnli. 962,35, tem por fim especial transferir para o Sr. AméricoDuarte da Cruz n citada Empresa, sob as condições abaixo esta

ae identidade e tres fotoyrafas 3x4' XVI T ríZ<,

Pena. para o Sr. Américo Duarte da Cruz. que assume inteiraresponsabilidade pelo ativo e passivo da Empresa que ora lhe etransferida. Secunda — O Sr. Américo Duarte da Cruz se com-y.romete. sob p?na de nulidade da licença a que se refere estetermo, a continuar a dar cumprimento integral ao Regulamentobaixado com ó decreto n. 3.í;26, do' 23 de Junho de 1032, e a todasu:, leis, decretos, regulamentos, portarias, ordens e avisos ema-liados da autoridade municipal competente, quer os jã cm vigorci.er os que venham a ser baixados na vigência do presente termo.L. para firmer » do que acima ficou estabelecido, lavrou-se o pre-«ente termo cj :e. depois de lido e achado conforme pelas partesInteressadas, c por elas assinado, pelas testemunhas, e por min .iirigar Barbosa, funcionário que o escrevi e subscrevo. — Sobrer.rés estampílhas federais no valor total de Rs. 18?000 (dezoito.->!il réis) e o selo de Educação e Saúde: (a) Mario S. Pereira.EMretor. — Amorim Godinlio de Almeida. Américo Duarte daCruz. — Te- temunhas: Hildebrando Brava c Antonio MoreirnPinto. — Ed-ar Barbosa. 4" Oficial. — Visto: J. li. de FreitasiAelo, Chefe de Secção.

3x4' wtT "VU1U. cieil°rai e tres fotograrias

eleltowlf1oálI»8elÇlJ°oá)0 Miranda

classe da SereirPri^?"»^0 C'1 Ii03a' trabalhador contratado de 2 a

n „>tu z — llIilTCPICAÇOES

_ , 3 — CANCELAMENTO DE PENALIDADE

4 — POSSES DE SERVENTUÁRIOSUL(/tstrando as posses no quadro operário desta nirpfnrin h^c-seguintes serventuários: a^ no dia 12 do coirent? ria
trabalhadores de 2.» classe da Secção dc Obras da Sub-Diretoria^,rilrlsPürtes e Reparações — Estevão Ferreira da Silva TniinMendes da Silva, Sebastião Ramos e José Lopes da Costa no ca"°go de trabalhador de l.» classe: c) no dia 11 do corrente das ?r,Z~ Antonio Paiào Pa°va císemiro FeílíMej?uiades Oliveira dos Santos e Nilson Moreira das Se-cçòes de Cascadura. Rio Comprido. Botafogo e Santa Cruz r^sne-

rií> rnríilfSi "i° ';arp1.de. trabalhador dc l.J classe: d) no'dia 11do corrente, do traualhaaor contratado de 2." classe da Se^cão deB°aventura Luto Perra», no cargo df trabalhador d?
S — CONVERSÃO DE í' ALT AS EM FERIASconvertendo em ferias do coiTente exercício. 15 das faltas

d»1CIlhaS dii1 rívirn'h'-"' tpibHlhador de 1.» classe da Secçãoda Ilha do Governador — Quirino Antonio Batista._ . . 6 — CONCESSÃO DE FERIAS
rnn??íCHÍZ s d.e íerias reíerentes ao exercício de 1936,

ArnnVun^ eorrenr!;e- a" ajudante do oficial da Secção deArquivo e Estatística — Daniel Almada Ramos d'Azevedo.. 7 — COMPARECIMENTO EM JUÍZODeterminando o comparecimentos a) do trabalhador de va-
r J ' „clilsse "'¦} Secção da Ilha da Spaucaia - Franklhld Mota Coimbra, ao Juizo de Direito da 3." Vara Crimin-1 6slo horas do dia 15 do corrente; b) do trabalhador de Ia classe'ex-tranumerarío da Secção de Transportes da Sub-Diretori-i deTransportes e Reparações — Teodorico Augusto de Oliveira aoJuizo do Direito cia 7.í Vara Criminal, és 13 horas do dia 10 dacorrente.

„ • , e,— APOSENTADORIA COMPULSORIARegistrando a aposentadoria compulsoria do trabalhador de1. classe da Secção de Campo Grande — Antonio Joaquim de OU-velra. concedida por ato do Sr. Interventor de 7 do corrente, nostermos do artigo 47. paragrafo 5." da Lei Federal n. 106, de 18de Janeiro de 193G, combinado com o artigo 1.°, paragrafo 3.° dodecreto n. 1851, de 25 de Outubro de 1917.
U — TRANSFERENCIASTransferindo: a) da Secção da Aridarai para a de Pedro Er-nesto, o carroceiro extranumerario — Alfredo Romeu; b) da Se-cçao Pedro Ernesto para a do Andarai, o trabalhador de l.a cias-se — José Francisco de Lima.fcecção do Expediente, em 14 de .Junho de 1937. — Lrào llor-ta Fernandes Chefe de Secção. — Visto: J. Oscar de Mendonça,Diretor.

EDITAL

EDITALDe ordem do Sr. Sub-weior da 2.» Sub-Diretoria fica otrahaair.Uor de 1.» classe de 21-DV — João Cardoso d- Sá Flllnlin.mado a justificar, dentro do prazo de oito dias, contados
*au5iiicla,,a0 J£crvlÇ? por mais de trinta dias. sob p"-'iSDe demissão por abandono do cargo. kDiretoria de Engenharia. 11 de Junlio de 1:37. — ArmandoPimcntcl, Chefe da 6.» Secção (Pessoal). u0

r, EDITALDe ordem do Sr. Sub-Diretor daealcetelro de 26-DV — Francisco demado a Justificar, dentro do prazo de _data, sua ausência ao ser\'iço por ma:demissão por abandono do cargo. Diretoria de Engenharia, II d^ .Ti'pimentelt Chefe da 6»a Secção (Pessoais

,.1,„E:",„:,l,d„itamcnto no, ec?ltaI desta Diretoria, de D do corrente
t ? ^ para conhecimento dos interessados que uara a*construção ou relorma de ônibus que obedeçam exatamente auma planta anteriormente aprovada para outro carro da mem?empresa, bastará ser feita essa rcíewncta, detalhadamente nS

pensa dTnova plamaOVat'U0' haV6ndo Portanto, nesses casos', dis-
eenlSSo^i^alTeOiãbiá!37- ~ Marcel° Pena da Vei^ ~ En-
TERMOI DE_ TRANSFERENCIA E UNIFICAÇAO — Pelo Qual cautorizada a trunsfcrcnciu das Empreses "Viacân Cru- dinMalta" e ••Viação Amcríca" para o S^ JosTjoamti dl

nluiln^T1^ úa JiV^rcsu "fiação Primavera" c auntjicaçuo dos serviços das tres Empresas referidasa aenomnuiçao dc Empresa "Viação Crus dc Malta":
trinta°e 'sete,3na, 

^^«erv^»Secretaria Geral de Viação, Trabalho e Obrus Pubii^j T íSm
EngenheiPo^CMl Sb's
ss&"sssfB^oa ç-i jwssarespectivamente, das Empresas "Viação Crn- ri,, tiínrtí"P ..ir?. °s'
America" e «Viação PrimaveramrS íuSmr^ o u?esènte7eSque tem por ílm especial transferir para o Br José Juumilm íu.'Brito as citadas Empresas ;'Viução Críu; de Malta" e «ViAríoAmerica _ e incorporar as trés Empresas numa única com \ de-?,°„n""aÇ!í? ,ds Empresa "Viação CÍuü de Malta" co5n sóde ei-« « vJPi °fjlc s $ rua Garcia Pires n. 4, sob as condições abaixoestabelecidas o de acòrdo com os desuaJhos doW®D&rrados, respectivamente, cm 3 de Junho de 1936 nó nraiSi ,»mero 3bb2|35, em 5 do mesmo mês e ano no processo 11. **2252>30
e em 7 de Julho também de 1936 110 processo 11. 2746136* urocèssos esses quo so acham anexos ao de n. 275S 35: Pbimeii\10.WMB»1», transferidas as E.ni.resas "Viação Cruz dêMalta e Viação America" para o Sr. José Joaquim de Brimproprietário da Empresa "Viação Primavera" que assumo InSra«sponsabilidadc pefo ativo e passivo das Emprt^saf que ora lhesao transferidas. Segunda — O Sr. José Joaquim de Brito spcompromete, sob pena de nulidade da licença a quo se refere este 1termo, a continuar a dar cumprimento integral ao RegulamcAtobaixado com o decreto n. 3926, de 23 de Junho de 1932? c a todasas leis, decretos, regulamentos, portarias, ordens e avisos eiíií-nnflnc r?n mif.ririHarln »v«.i -V. ... **wau:s nua-

TERMO DE COMPnOMISEO E RESPONSABILIDADE ASST-NADO COM A PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAI.PIÍLA "THE RIO DE JANEIRO TRAMAVAY LIGKT ANDPOWER CO. LTD." PARA A CONSTRUÇÃO DE UMALINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA, DEALTA VOLTAGEM, EM TERRENOS DE PROPRIEDADEDA COMPANHIA IMOBILIARTA HIGIHNOPOLIS S A.DE ACÔRDO COM O DESPACHO EXARADO EM 20 DEMAIO FINDO, NO PROCESSO N. 1.093 DA DIRETORIADOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA. PELO SP.SECRETARIO GERAL DE VIAÇAO, TRABALHOS EOBRAS PUBLICAS.1" — A locação obedecerá ao projeto apresentado pela plantan. 2G. 654 anexa ao oficio LF 344, de 13 de Maio findo, protocoladona Diretoria dos Serviços de Utilidade Publica sob o n. 1 035.na area compreendida entre u Avenida Suburbana, Estrada Velhada Pavuna. Estrada do Tlmbó Caminho da Freguezia e Avenidados Democráticos.
S" — A iaixn necessaria para o assentamento da dita linhaterá a largura de 50 metros, em consequencia do sou potoncialelevado; sendo que ao longo do parque ou bosque da CompanhiaImobiliaria Higienopolis S. A., a faixa de terreno deverá ser con-servada francamente aberta ao uso rio publico.3a — O eixo longitudinal da linha do transmissão deverá coin-cidir com o eixo da faixa destinada ao bosque jã mencionado.4® — As torres metalicas não poderão ser em numero superioru quatro (4); terão a altura mínima do trinta (30) metros, sendoque a altura entre o ponto mais baixo da catonaria da linha e onivel do terreno não deverá ser Inferior n deyieseis (16) metros.5* — As torres terão apoio nr. terreno sobre duas bases deconcreto, deixando livre, entre as faces internas das mesmas bases,a distancia de dezoito (13) metros dc vão minimo.C3 — As bases mencionadas no item anterior não poderãofichr localisadas dentro do leito do rio. devendo a Companhiaretificar o mesmo leito nos trechos em que tal providenciatornar ncc.cssaiiH nn virtude da construção dessas bases.7a — As bases de concreto das torres terão a profundidadenecessaria para permitir que entre elas seja aberto um canal dcdezoito (181 metros de largura para o Rio Faria.81 — No caso de ser necessário o assentamento de uma torreEelma do ponto de confluência dos rios Timbó o Faria, nfmpoderá ser localisada qualquer ba.se no leito de qualquer doscitados rios. sem o necessário desvio do leito, de acòrdo com oque fi5r exigido pcia Diretoria de Engenharia.9a — Ao longo da linha de transmissão não deverá ser feito

qualquer fechamento isolando o terreno em que se acham as tor-res, sendo que estas deverão conter dispositivos que impeçama escalada.10* — O nível da face superior das bases, sobre os quaisdeverão assentar as torres, será marcado pela Diretoria de EM-
eenharia, sendo esse nivel considerado como "nível do terreno",
para efeito do que é disposto no Item 4.II1 — A linha dc tranmnissão será provida com os nioder-nos dispositivos automaticos de fôrma a garantir a segurança epioteçflo nccossnrias em casos de acidentes.E para firmeza do que acima ficou eat.abeleo.ldo assinamti presente termo os Engenheiros Mario Soares Pereira. Diretordos Serviços do Utilidade Publica e José Garcia Pacheco deAragão. pela The Rio do Janeiro Triumvay Light. and PowerCo. Ltd. — Sobre 3 estampillias federais no valor total do '•éls
3SÜ00 (três mil e seisccntos reis) c o selo de Educação e Saúde:ltio do Janeiro. 14 dc Junho de 1937. — (a) Mario S. Pereira,Diretor. — José Garcia Pacheco de Aragão. representante daThe Rio de Janeiro Tramway, Light anrl Pouer Cn. I,W. — Tesrtemunhas: (íin) A. Por/aça c Eiicluica Moreira Leal. — EdgarUarbosa, 4o Oficial. — Visto: J. LI. dc Freitas Melo, Chefe doSecção.

DESPACHOS E EXIGÊNCIAS TO Clí. DHIETORRoberto dos Santos fport. 21051 — Certifique-se.Nerval de Oliveira (CG. port. 5092) — Concedo as fértagce 103ÍS.
Adolfo Geraldo Belmonte dos Santos (MR. port. 6408)Agostinho Ferreira (SC. port.. 6181>. Manuel Luis (0'P. por-faria 6380). Raimundo Nonato dos Santos (port. 6337), LinoTomé dos Santos (MR. port. CilU c Francisco Roberto (MR.port. 6243) — Submetam-se a Inspeção de saúde.e.mgencias no sn. chefc da l1 secção — ExpedienteAntonio de Oliveira Santos (EF. port. 6149) — Compareçaao arquivo e estatística para esclarecimentos.Abel Cabral (RC. port. 5933) — Pague n taxa de revalidaçãoEXIGÊNCIAS DO SR. CHEFE DA 2a SECÇÃO — Registro dO Per!":- '

Antonio Jo.iá da Silva 4o (RM. port. 2191) — Reconheçi afirma do oficial do Registro Civil, na certidão á. fls. n. 12.Jovita Maria da Costa (port. 5.509) — Compareea a »nrpSecção trazendo carteira de identidade, para esclarecimentoperante o funcionário Nei Pereira Froni.
RENDA ARRECADADA PELAS DIVERSAS DEPENDENCi ASDESTA DIRETORIA E RECOLHIDA A' SECÇÃO DE CONTA-DORIA, EM 12 DE JUN"0 DE 1937Secção do Mercado  25$800

Total 23SOOO
Distrito Federal, 14 de Junho de 1937 — João A. Felido daCruz, 2o Oficial. — Visto: Otávio Quintela. Cliefc de E..oãc daContadoria.

EDITAL

nados da autoridade municuial. competente, quer os Já em viíorquer os que venham a ser baixados na vigência do presentemo. o a nao causar nenhum embaraço á execução do decreto numero 4.864, de 13 de Junho de 1U34, que determini a dh"ão diCidade em zonas, para eieito da organlzaçôo do serviço de ôni-bus. submetendo-se a tudo que nesse sentido fòr determinado nelaPiefeitura, bem como a fazer, desde oue a mesma Prefeitura jul-Plin nprnwnpin rxnra onnirunioitMl., ....uii  ... .. v ulJu**

Diretoria de Limpcxa Publica e Particular
BOt.ETlM K. 130

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937ATOS DO DIRETOR •

entretanto, o disposto no artigo 7." do citado decreto u 4 8U4 Ter.'cniRA — Ficam, peio termo ora assinado, incorporada para'todosos efeitos legais as Empresas "Viação Primavera", •Viação Ame-rica" e "Viaçao Cruz de Malta", constituindo assim, as três uniaco Empresa com a denominação de Empresa •Viação Cruz deMalta. QuartaFica desde já prorrogada a licenca concedida áEmpresa Viaçao Cruz de Malta ' para exploração da Industria dotransporte coletivo em auto-ònibus por mais um período de uua-tro (4) anos a partir de 1« de Agosto do 1037. data da termina-çao da atual licença. Quinta * — -n. xMnprcsa "Viaoao Cruz deiviaua cxpicrara as segumtes linhas, que obedecerao aos itinc-rarios, sccclon.mcnto e pre?os da pikssagens abaixo indicados: —Linha "k,ascadura-Sacm Pcnst, via Clarimutido dc Mclo, Esccla. li ae iiovciiicro' r- Itincrario: — Cascadura, rua Nerval de Gou-I ,rua Garcia P.rcs, rua Clarimundo de AI-3lo, Avcnida Amarouavaicantl, rua En^enlio de Dentro, rua Dias da Cruz, rua 24 de v^aiiu-.uo aa :cosa. crnuainaaor ce l.* ciasse da Secc&o Ma-
2 • Sub-DlrptnHn „' rtia,SlKf.iEar!2 doTTEoin R;'trj- rua Jos4 do Patrccinio. rua Bnrao ritima — cartclra funcir.nal. tit.ulo eleltoral. certldao de nascl-

Frelta Smvi mfh Ai- Uri-"u?.i. i'ua Cor.aa de Bonfim. Praea Saen? mento. cartelra de ident'dade e *res fotojrafias 3x4- IX) —
J2$; C^cadura-rtia Clrrlmundc Atalifca F ranc'sco da R-ra. trabalharior cSntratado dea.» ciasseis do trinta ^ ' 

^I n^e^k^Va6 "de fdeSX'' ^nlio de 1937. - A.mundor•jom: ao JPatroeimo: *-00 «iiw; rua. Viscoade de Santa e cartclra as idciiud'adV; XI)J'—C'cri^tovao Ctaar tia Roaa" scr-

1 — COMPARECIMENTO A' SECÇÃO DO REOISTRO DOPESSOALDeterminando o compareclinento á Secção do Reeistro doPessoal, das 7 ás 10,30 horas, dos serventuários abaixo menciona-dos os quais deverão estar munidos dos documentos indicados: I) — Cristlniano Roque, carroceiro da Ser.ção do Rio Comprido —carteira funcional e titulo eleitoral; II) — Antonio de OliveiraRoriz. borracheiro da Secção de Transportes da Sub-Diretoria deTransportes e Reparações — carteira funcional, titulo eleitoral,certidão de nascimento e carteira de Identidade: III) — Pedro deOliveira Roriz, carroceiro da Secção de S. Cristovâo — carteirafuncional, titulo eleitoral, certidão de nascimento e carteira deidentidade: IVi — Antenor Ferreira Rosa, trabalhador de 1."classe da Secção de Copacabana — carteira funcional, titulo elei-toral e tres fotografias 3 x 4: V) — Antonio Augusto Rosa. tra-balhador de 1.» clas-e da Secção de Copaeabana — carteira fun-cional. titulo eleitoral, ^ertidüo de nascimento, carteira de iden-tldade e tres fotosruíias 3x4; VI) — Antonlo Vieira Rasa. tra-balhador contratado de 2.x classe da Secção Central carteirafuncional, titulo eleitoral e certidão de nascimento; VII)  An-tonio Inácio da Rosa, trabalhador contratado de 2.* classe daSecçr.o de Rocha Miranda — carteira funcional, titulo eleitora:certidão do nas-ilmcnío e carteira do identidade; VIII) — Apo-

De ordem superior, fica convidado a comparecer á Secçãodo Registro do Pessoal, no prazo de oito dias, afim dè reassumiro exercício de suas funções, o trabalhador dc 1* classe e-;trn-numerário, da Secção Central — Manuel de Almeida Carneiro,sob pena de - ser exonerado por abandono de empreso (art. 17do decreto n. 2.124. de 14 dc Abri! do 1925).Distrito Federal. 11 de Junho de 1937. — Augusto Carvalho,Chefe dc Secção do Registro do Pessoal.
EDITALDe ordem superior, fica convidado a comparecer á Secçãodo Registro do Pessoal, 110 prazo do oito dias. afim de reassumiro exercício do suas funções, o trabalhador do Ia classe extra-numerário — Ali Iss Assem, que tem exercício na Secção deBotafogo — sob pena de ser exonerado nor abandono de em-prego, conforme art. 17 do decreto n. 2.134, de 14 de Abrilde 1Í125.Distrito Federal, 11 de Junho de 1937, — Augusto Carvalho,Cnef<» de Sccçfio do Registro do Pessoal.
EDITALDe ordem superior, fica convidado a comparecer á Secçãodo Registro do Pessoal, no prazo de oito dias, afim de reassumiro exercício de suas funções, o trabalhador de l11 classe extra-numerário, da Secção do Engenho Novo — Bernardino Alves,sob pena de ser eliminado por abandono de emprego (art. 17do decreto n. 2.124. de 14 de Abril de 1925).Distrito Federal, 11 de Junho de 1937. — Augusto Carvalho,Chefe de Secção do Registro do Pessoal.Diretoria de Limpeza Publica c Particular. 14 de Junho de1937. — Carrnen Ortuno Lcssa. Praticante de oficial.

Diretoria de Trabalho, Matas e Jardins
EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937DESPACHOS DO SR. firCRFTARIO GERAL2.355IS7 — João Batista (licença) — Deferido, por equidade.2.408|37 — Matias da Silva (côrte de arvore) — Arbitro em2:000$000 (dois contos de réis).2.760137 — Amancio Teixeira (abono de faltas) — Defe»rido, tio acôrdo com a informação.2.780137 — Alexandre Honorato de Assunção (relevaçãc demulta) — Deferido, por equidade.2.78GI37 — Camilo Coelho da Rocha (ferias) — Deferido.2.8!)7|37 — Antonio Augusto dc Agenor e outro (cessão de lo

gradouro para festival) — Indeferido.DESPACHO DO SR. DIRETOR2.fil8|37 — Sebastião Silva de Sousa (ferias) — Concedars ferias correspondentes ao corrente ano para entrar cm gozoa partir de hoje.2.838(37 — Matias da Silva (replica) — Pague a indenlsa-
ção arbitrada pelo Sr. Secretario Geral de Viação. Trabalho eObras Publicas.2.891137 — Francisco Nunes (certidão, — Certlflque-sc deacôrdo com a informação.8.108I3G — Pedro Ricardo (restituição de documentos* —
Deferido, de acôrdo com & informação.DERPACHO8 DO SR. StlU-DIRETOR DE MATAS2.C06I37 — Controle Industrial e Financeiro (córte de arvo-re) — Apresente o projeto para o loteamento ou comoareça paraesclarecimentos.DESPACHO.M DO SR. CHEFE DO SERVIÇO DA LAVOURA(Registro de Lavrador — Despachos definitivos»2.594:37 — João CrlfOstomo — Deferido.2.631;37 — Francisco Reis — Indeferido, de acôrdo com &informação.2.690'37 — José Simões — Deferido.2.700:37 — Sebastião Alexandrino — Deferido.2.710 37 — Manuel Augusto de Jesus — Deferido.2.78Ü37 — Antenor Nrstor Moreira de Sousa — DeferidoEXTINÇÃO DE rORMIClEIROSIntimaçáo n. 37 — Dc ordem do Sr. Diretor, fica lntiinarko Sr. Dr. Vicente Gomes da Silva. localLsado no Edificio daNoite", sala 1.503, 15° andar (Praça Mauã), para no prazo da0 dias efetuar a extinção de formigueiros existentes em terren.jde sua propriedade, situado á Estrada Mangarlbe. em frente aositio do Sr. Süvino José Neto. em Santa Cruz. de acôrdo com oDecreto n. l.Ei4. de 13 de Outubro de 1917. combinado com ar.rtigo 30, } 19 do Decreto 122, de 14 de Novembro de 1936 (ar-tigos Io c 2:>.NOTA — Findo o prazo acima citado e não cumprida a ore-¦ ••ntc in'!mação sorà encam-nhada ã Delegacia Fls cal da res»
Vectiva Circunscii(âo. alua de ser cumprida a lei acima citada.
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Kfrak>rnt»° a Prefeitura a extinção dos formigueiros a custa dj
Diretoria de Trabalho, Matns e Jardins, cm 14 do Junho dp

£eaa°al Oficial. — Visto: Clodoaldo <1".Moraist Cheia de Sccçfto.
EDITAL•OTVttOttltKJfClA PARA EXPLORAÇÃO DE BAR NO PAVILHÃO íTXISTENTLNO JARDIM DA TRAÇA "AFONSO VIZEU" — ALTO DA DÔA VISTA

li!?!?5,do ililí.21.de,Junho d0 corrcntc ano, sorftô rece
mÍtoi» . S< i ,?° 9? » 1 1 Suh"Dlretorln tio Jardins da Dl-retorla de Trabalho, Matns e Jardins (Parque Jullo Furtado), pro-postas para o arrendamento do Pavilhão acima mencionado. Aspropostas deverão obedecer ás seguintes bases:
»-« 5 "7 P p,razo c!e arrendamento será de cinco (5) anos, a con-lar da data da assinatura do contrato;
• idoneidade • C0nC°rrentC5 deverAo aPresentar provas de identidade
. c) — Para a apresentação de suas propostas, os concorrentesdepositarão noa cofres municipais, mediante guia da Diretoria dc-Trabalho, Matas e Jardins, a quantia de Ri-, 500$000 (quinhentosmil reis) em dinheiro ou apólices, que perderá em favor dos mes-mos cofres, se dentro de cinco (5) dias após o recebimento do con-rite para a assinatura do contrato, deixar de fnze-lo:-- Os concorrentes deverão declarar em sua? propostas, quala mensalidade que se propõem a pagar, a titulo de aluguel, até oquinto (5o) dia util de cada mês;e) — Os concorrentes deverão declarar em suas propostas, aqualidade, quantidade e tipos do moveis e utensílios a serem empre-sados na montagem do Bar;f) — No ato da assinatura tio contrato, o proponente escolhi-do provara ter elevado o deposito (Clausula C) para Rs. 3:000$003(t.res contos de réis) em dinheiro ou apólices, como garantia documprimento das clausulas dq^mesmo contrato. No caso de desfal-que dessa caução em virtude "cie descontos tíe multas não pagas,deverá a mesma ser integralizada no prazo de 43 horas, sob penade rescisão do contrato;

g) — O arrendatário assumirá o compromisso de fazer todasas obras que carece o referido pavilhão, a juizo da Diretoria deTrabalho, Matas e Jardins, e de mante-lo em perfeito estado deconservação até o fim do prazo contratual.A construção do acréscimo para tis instalações sanitarias e ou-tras reparações necessárias, deverão ser executadas dc acordo como projeto da Diretoria de Trp> „, Matas e Jardins, achando-se asplantas e demais elementos *-rníccs á disposição dos interessadosno Gabinete da Sub-Diretoría de Jardins;h) — O arrendatário obrigar-se-á a iniciar as obras (15)quinze dias após assinatura do contraio, e termina-las no prazomáximo de i3) três meses;1) — Suspensão ou abandono púr parte do arréndatario, dasobras do referido pavilhão, salvo cm caso da força maior reeonhe-cido pela Prefeitura, será punido com multa dc ÍOOSOGO (cem milréis) diários até (3ü) trinta dias, ficando rescindido o contrato eperdida a caução de que trata a clausula F, findo esse prazo;j) — O arrendatario fará, em nome da Prefeitura, um segurocontra o fogo do referido Pavilhão, sobro o valor de 10:000$000 (dezcontos de réis) ;k) — Correrão por conta do arrendatario os pagamentos, detaxa de consumo dagua por hidrometro e de todos os impostosfederais e municipais devidos pela exploração de seü negocio;1) — O arrendatario deverá submeter a prévia aprovação daPrefeitura o horário de funcionamento e tabela de preços dasiguarias e bebidas que deverão figurar no "menu";
m) — O arrendatario fará a inauguração do serviço de bar no

prazo de quinze (lõ) dias após a assinatura do contrato;n) — O arrendatario manterá uniformizados seus emprega-dos de balcão e serviço nas mesas;o) — Por quaquer irregularidade ou falta de cumprimento de
qualquer clausula do contrato, será o contratante multado na im-
portancla de ÕOÇOOO (òincoenta mil réis) a 200$000 (duzentos milréis), conforme a gravidade da falta a critério da repartição fis-calizadora que é a Diretoria de Trabalho, Matas e Jardins. Casoo contratante não satisfaça o pagamento da multa no prazo de 48horas após a notificação ou aviso, será a respectiva importancia des-co' '.da da caução de que trata a clausula F;

Frasco*. S"E"100 ~ Essência do terobentlna, frasco de 1000,0 -
Estigmas de milho, extrato fluido, frasco ai

• Etcr sulíuriço, n.° I, frasco do 1000,0 — Frasco- Etcr sulíuriço anestesico. cmpolas de 100 cc.

47) 5-E-1061000 0 — Franco.411) 5-E-14040) 5-E-145Empola.
30.0S- Frasco80 Extrato hePa«°°. nacional, solução, frasco de

Frasco8."®*180 ~~ Extrttt0 ovorIo°. nacional, pó, frasco de 15,c
luçfto2— Frasco? 

~~ Extmto ovarico nacional, frasco de 30,0, ao-
S Ü"£-2?í! — Formiato de quinino, frasco de 25,0 — FrascoFrasco ~ 0 reduzlcl° Pelo hldrogene, frasco de 100.C

looof—FormoIde!do a ia% em volume, frasco cie
fi?) ?"rí"nRn ~ pomeno], bisnaga de 50 cc. — Bisnaga;~ "u«?erlna em latas de 4 quilos — Cjililo.

caixfde 100 -'c^ixa at° dG Ca'CÍ°' a 10%' cmp" de 3
caixfde "5o '- 

c5x°1UC01,at0 dC CalCÍ°- a 10%' emp' de 5
calxa°de6ro°-°c7ixa!UC0nat0 de CalC'°' a 10%' emp" de 10
2L0 0Fras"co° 

~~ Guaia°o1, sulfonato de potássio, frasco dc
5-H-OlÒ — Hamainells, extrato fluido, frasco de 100,0i íasco.63) 5-II-040 — Hexametilenotetramlna, injetável, empola de— Empola.
f"í"P92 ~ lotiol, frasco de 100 0 — Frasco,
e í"St? ~~ Iodoíormio, írasco de 500,0 — Frasco.5-I-Olj — Iodo, frasco de 500,0 — Frasco.Xr n IToc?teto de cálcio, frasco de 25,0 — Frasco.
§"í"VoX — í°9eto de potássio, frasco de 500,0 — Frasco.— Iodeto de sodio, frasco de 100,0 — Frasco,v" b-i-0o0 — Iodo bismutato de quinino, empola n.° 20,02x1 cc., em caixa de 100 — Caixa. • |ww '

r ^do ^ bismutato de quinino, empola n.° 3,0,03x1 cc., em caixa de 100 — Caixa. *
•n! fd? cálcio, frasco de 250,0 — FrascoíJ) 5-L-OoO — Lactoíosfato de cálcio, frasco de 500,0

cc..
cc..

l,0xá cc.64)Co)Co)67)03)Gü)70) de
de

n.rV5an0?8°Te f3'WíJfontdCc Ur"g0 lÍÍ } 861,8 ltens d°
pUaíarea? 1,037 ^ 5uí,"£"reí0rla Serviços Médicos e lio:

eSTH Te JunPhroTe"MV d*5Vrn™?or W de »«£a
Cunha, Presidente da Comteái).~ C0 Pedro Carneiro d-
CONCORRÊNCIA PUBLICA

Frasuo.
74)75) 5-L-040 — Lactose, lata de 500 0 — Lata

ÍOCO O — Frasco 
~ LaranJas amargas, extrato fluido, frasco de

ítíwP — Lobellna, empola, dose fraca, caixa com 3 empuiiio — ^axxa.
polas'— Caixa'0 

— Lobelina, empola, dose forte, caixa com 3 em-
empDlas —LCa>°a~ Lunli"al sodlco. empola dc 0,32, caixa com 5

0.15
2.» dose, empola de 0,30
3.» dose, empola de 0,45 —
4.1 dose. empola de 060

a aa cauçao ae que traia a ciausuia v,
p) — Desde que seja rescincido o contrato como consequencia

prevista de infração de qualquer clausula do mesmo, perderá ocontratante a caução e benleitorias que tiver feito, não tendo dl-reico a qualquer indemnizaçãó.
q) — A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar qualquer das

propostas apresentadas ou mesmo anular a concorrência, desde queassim julgue conveniente aos interesses municipais, sem que aosconcorrentes caiba direito a qualquer reclamação.
Secretaria da Diretoria de Trabalho, Matas e Jardins, em 5 de

Junho de 1937, — Dario João Nogueira Júnior, Chefe da Sécre-
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE

E ASSISTÊNCIA
GABINETK DO St CliETARlO GERAL

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937ATO DO SIt. INTERVENTOR FEDERAL, DE 12-6-937Apostila :Por haver contraído matrimonio, fica retificado parao T7lamflnrlíio l\5n  r\ nrtt^n f)o A ltrn wii»-* Hlnimnifor naver contraído mainmunio, nca reiiucacio para — Alva-nlra Fernandes Martins — o nome de Alvanira Fernandes, no-meada, por ato de 10 de Junho da 11)33, para o c-argo de enfer-inelra adjunta da antiga Diretoria Geral de Assistência Municipal.
ATOS DO BR. SECRETARIO GERALTransferencias :Transferindo da Diretoria dos Serviços Auxiliares, para aDiretoria de Hiblene e Assistência Medico Hospitalar, a trabalha-dora de 2." classe, contratada, Isaltina da Silva Madeira.Transferindo da Diretoria dos Serviços Auxiliares, para aDiretoria dc Higiene e Assistência Medico Hospitalar, o traba-lhador, João Mendonça de Barros.Transferindo da Diretoria de Higiene e Assistência MedicoHospitalar, para a Diretoria dos Serviços Auxiliares, o trabalha-dor, Nel Guimarães Romero.Designação :Deslgnanclo o auxiliar do Serviço de Salvamento. DomicioFroença para servir na Diretoria de Higiene e Assistência Me-dico Hospitalar.Licsnças :Concedendo 60 — sessenta — dias de licença, nos termos don.« I, do artigo 8, do Decreto n.° 2.124, de 14 de Abril de 1325.a partir de 13 de Abril de 1937 á trabalhadora desta Secre-taria Geral, Irene Ferreira Poríirlo.Concedendo 40 — quarenta — dias de licença, nos termos don.° I do artigo 8, do Decreto n.° 2.121. de 14 d; Abril de 1923,a partir de 21 dc Maio de 19C7, ao- trabalhador da Diretoria dofcaneamento desta Secretaria Geral, Manuel Monteiro da Silva.

DFSPACHOS DO &R. SECRETARIO GERALRequerimentos de :Irene Ferreira Pires — Manuel Monteiro da Silva — Defe-rido. de acordo com o laudo do Centro de Pericias Médicas.
— \notc A^exandre Ríbeiro Cirno — Camilo da Silva Martins

José Domingues da Silva — indeferido, ã vista das infor-maçoes«

79)80)81)82)83)84)Empola.85)Empola86)Empola87)Empola.88)89)!)0)Lata.
oíí — <?Ie? de ricino. lata de 1000,0 — Lata.,92) 5 0-140 — Ouabaina. empola n.° 1, de 0,0005x1 cc.. cai-xa com 6 empolas — Ca'xa. •93 ) 5-0-035 — Onadina, empolas, caixa com 100 empolas^ cc. — caixa.
otí l"9"nín ~ ?xid0 ,de ?ÍPC°., pacote de 1000,0 — Pacote.

Frasco 0 
— •Paracetamldosalol, sal. frasco de 250,0 —

5-P-050 — Paracetamidosalol, n.° 2, comprimido, tubocom 20 comprimidos de 0,50 — Tubo.
Zll l"p"070 — PePsi,la- frasco de' 250 0 — Frasco.96) 5-P-lb0 — Fosfato de sodio, neutro, n.° 2, irasco de 250 0— í rasco. 1
99) 5-P-200 — Pitultrina caixa com 6 empolas — Caixa5-P-^üj — Plasmoquina, frasco de 20 comprimidos —

f-Hü Hsoforml° bruto, lata de 1000,0 — Lata.
? ¦T/r nift~ Lisoiorrnio, puro. irasco de 1000,0 — Frasco.
c"^í"nèR ~ Magnesia fluida, frasco de 1000,0 — Frasco.5-M-030 — Mana, lata ds 2000,0 — Lata.5-M-O'iO — Mentol, frasco de 25 0 — Frasco5-N-030 — Neosalvass-u, l.» dose, empola de
5-N-030 — Neosalvarsan,
5-N-030 — Neosalvarsan,
5-N-030 — Neosalvarsan,
f"KÜ93 S Nox-vomlca, pó, frasco de 100,0 - Frasco

~ 9!eo de chenopodip. frasco de 100,0 — Frasco.5-N-OòO — Oleo de fígado de bacaJháu, lata de 1000,0

de

100)Frasco.101)102)1000,0 — Frasco.103) 5-P-230 -

— Protargol, frasco de 25,0 — Frasco.o-Q-030 — Quina amarela, extrato fluido, frasco de

COMISSÃO ESPECIAL DE COMPRASCONCORRÊNCIA N." 40 — GRUPO 5
fwíESr10 —"° clirl 18 do corrente, ás 15 horas, nestaComissão i_..pccial de Compras, á rua Álvaro Alvim — Edifício

i íln^ai*- se*á realizada a presente concorrência, obser-
de W 

"tíe 
JuiUioSdo1C1934.° ' "" ° scus ltclls do Dec" 5'018'

Oficio 147. do Almoxarifado :
11 VAUOOS DE 1." DE JULHO k 30 DE (SETEMUIIO
Frasco" ~ Abacatelr°. extrato fluido, frc. de 1000,0
?í ~ AAcid? acetil-sallclllco. frc. de 500,0 — Frasco

20 comprimidos dl 03 — <Tubò" ' oomprlmldo- tubo com
tubo4comA20Eco.i^rin^Os ^/oísI^^Tubo"16111^0' C°mprlmldo'

kÍ l-f-ÍSS _ ^Cld0 Hcrç»ico. frasco de 100 0 - Frasco
Frasco ~ sua 0Xl=cn:ula n. 2, em frasco de COO grs.

si A"«in — AíooIato Garus. frasco de 1000 0 — Frasco
Frasco. ^ ~ Amonea liquida, n.° 1, frasco de 1000,0 -

Frasco"A"7°3 Atebrina, frasco com 15 comprimidos de 0,10
11) ^"rrí! ~~ ^cir° Iat!co' irasco de 100 0 — frasco
12 ~ Eadsana, essência, frasco de 100,0 _ Frasco.

1000 o - Frasco. 
, extrat0 fluido, frc. de

13) r'Ê'GJ-°n ~ 5SÍESíormio, cmP°la fie 40 cc. — Empola.
5 B"?m ?'írat? mole- pote de 1C0'° — Pote.
^ p í^n ~~ ?XÍJ- í retificada, frasco de 1000 0 — Frascot - SS" oat°..(cl= E°di°. Iras™ de 1003,0 - Frascor §"irS ~~ ^.n"°5aAÍtpl, frasco de 250,0 — Frasco.

Pacote. Bicarbcnato de sodio, n.° 1, pac. de 1000 0
5n! ~ Bromoformio, frasco de 25,0 — Fiasco
2?> ~ Brometo de cálcio, irasco de 25.0 — FrascoSoí rn "" Brometo de potássio, frc. de 500,0 — Frasco'

nlieiros, — Frr.scõ! Buco"vaclna anti-dlarrelca. frc. de 30,0 (Pil
lival2en\c.5íp;n:K.ir7s)E^Soa" anU-d§reI^ de 30 0. po-
<Pin2helros)"B-00Fra7coBUC°"VaO:na ^«"^ntc-rlca. frc. de 30.0.
nhelros) -^íascõ. Buc°-voclna anti-pielltica. frc. de 30,0, (Pi-

22? f-O-100 — Calomelano. frasco de 250,0 — Frascooo, ="£"irn — ^"tpra..lata de 500 0 — Lata.
midõs. de ojo"— Tubo ' co,n^ímMo- tubo com 10 compri-
polafde 0;i0"2-!°c7ixaai'diOZO1' empoIa- Calxa de 30 eraP3las. em-

—_Cardlozol. solução, frasco de 10 0 — Frasco- Frasco 
~ Ca3lanUeiro ca Índia, extrato fluido, frc %

gramas107)103)10Ü)110)111)112)unidades
113)

2. empola de 12 centi-
3, empola de 14 centl-

Frasco — — Protaxalato de ferro, frasco de 250,0 —
n ° i Empola^ Raqui-analgina, empola de 10 centigramos,

105) 5-R-005 — Raqui-analgina, n.°gramas — Empola.10G) 5-R-005 — Raqui-analgica, n.°- Empola. Revelador rápido, caixa para 9 litros — Caixa.5-H-0p0 — Rivanol, frasco de 25,0 — Frasco,
n §a"cfirina, frasco de 100,0 —. Frasco,
e — Salicilato de sodio, frasco de 000,0 — Frasco.Soro-anti-ofidico, empola de 10 cc. — Empola.5-S-3G0 — Soro anti-tetanico, n.° 1, empola de 1500~ Empola.

,  5-S-3Ü0— Soro antl-tetanico, n.° 4, empola de 10000 uni-dades — Empola.114> 5-S-402 — Soro hormo gravidico, caixa comias — Caixa.115) 5-S-403 — Soro hormo-hepatico, caixa comIas — Caixa.116) 5-S-750 — Sulfato de magnesia, pacote de 1.000,0 

Comissão de® cí'nprM"r?u^ ai?»?' áf, \5 horas- nesta

EsrEi:iFic*ç0ss:

^eitelr^de1^ x^^lS
12 x^2 sanTtas dp00!^vet?- annado- eonstltuidoò por'colunas deíroí Ugadas entre^i por plu^cc^oZu^ % 55 CeUtln?e"
cados em terreno com rampa media de 30 V tèrào

A proposta que mais vantagem oferecer <u>rA tiihmotvu «
P^eTd°ad^loeCretarl° G"al- "-id^entf^str^r^ $
Com?rasPr|fr^P^°tarào na Tesouraria Municipal, mediante guia desta Secretaria nimportancia de 1:0005000 (um conto de reis)°U Para garaiftla"" sT^prcpStL-6Q^e tiver sua proposta aceita, fica obriirado a

rtancífo estrato lavrado nesta Comissão, na conformidade
assüiatum do confm^o" MrA6d 1 e> ob,rlsatoriamente. antes da

À.uma caução correspondente a 5 00
ria !hvWo nftKH s Pr°P°sta, em moeda corrente ou em titulds
f»1 na Tesouraria Municipal, mediante guia des-
servfço garantia da entrega e perfeita execução do

Reverterão em lavor dos poíres da Municipalidade:i _Se °. Proponente naop inscrito no extinto Departamentode Compras desistir de sua proposta.
to 0 ijr°P°?,ente inscrito ou não no citado Departamen-ílua tluer das clausulas do contimoO proponente inscrito no extinto Departamento de Comnra«ípudera o direito a caução que fez pára sua inscrição no reícidoDepartamento se desistir de sua proposta. re.e.iao. caução ou cauções serão liberadas após quitação "pela Secçao de Obras, e Instalações.Comissão Especial de Compras reserva-se o direitode rejeitar quaisquer das propostas apresentadas, de transferirou anular a presente concorrência se assim julgar de convenien-

f Municipalidade, não cabendo aos licitantes
l S?„Í 5pe,^fS°' iuer administrativa, quer judicial.Junho de 1037. — Francisco Pedro Carneiro daCunha, Presidente da Comissão.
Diretoria cos ãcrvicos Auxiliares íEXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937r*. Aristóteles de Barros Moreira (requerimento n 8ír74) <*Alexanare Francisco da Costa (requerimento n. 77G8) — Comua-reçam, com urgência, li Sub-piretória Administrativa 'Emilta Aguiar, ajudante de escrita de 2.a classe.

.rioaral. da Prefeitura, a rua Major Ávila n íüi. ,inr o
lí 4"11 o''horas" 11 [í's''cçao C°f

a <?iarl«' da Prefeitura, á rua Filomcna Nunel n 34a na Sct'ífio

¦ssistencia Medico-Cirurgica dos Empregados
MunicipaisEXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937« a DESPACHOS DO SR. ntESIDENTFAntônio Alves da Silva — Deferido

t. J DESPACHO DA SnA. CHEFE DA SECRETARÍA
p Rio daBj£melroJ 14 ^o0^unho0di^lM7reSeIltHC/0'os^2f'as•
a-" de Secretaria. -

MONTEPIO DOS EMPREGADOS MUNJC!PA.<ÍEXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937 ^
K?" Si-

o que informa""* Se*cçát^'de"Escrita?e8A0 4U6-3" ~ Verifiquem
fiii^o i° Nascimento dos Qancos (processo n 1C09í57>fUlia do requerente submetida a insneçOo dê saucie ~ ja 11
_ Manuel de Azevedo Neves (processo n 1810 ni • Vimir* oCaraoso (processo n. 1782|3V) • An&ioi rnrííio *2 'À^ucl<? Soarcs
n^ífllíís'»8^? spV tonic? F?reeirl? MarU^rC( processoinspeção cie saúde. 'iS espüsos rios requerentes submetidas áJosé Francisco Menezes (processo n. 1814137') • TmniHm mSjíya (processo n. 1012,3 ): José Vios s„Wil» Í?a5u^..cl.aro

AristideS .dá Rocha Reconhpça a firma üe quem subscreveu a certidão de casamento
mer ^a proposta. el"0 ('5r0cesso »" 1*^ o nu-

Compareçam com urgência ao Montepio. - 4jj|37) ~
Labertina da Rocha (processo n. 1463137)- Helrm-Barrus (processo n. 143íil37): Albèrtí. ?"esae :ce4-f° n. 1400J37); Vitor Galdiiio Viceme^iSJ STIri-®?:Ant.onin Ricnrroi/% fy^T-^nnLC,~ WycBSO n. 13jO|O i) :

(processo n^mG^TB^mkr'AimeÜa Ipmcesso^n S
Li.rialo ae Aguiar Romero (processo n 12541 ?7") • rviirío ^iri «*
M^M?08880 n-8T3Í3" -

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
nun,frc"° Je' dia 15' as pr°l30stM de 1936 dos seguintes

l.L-03,a 1.223.
cheq^tí"1 pagam^to3 Paga Sem a arjresentar'So do ultimo

Mario Lago, Sub-Secretario.
PAGAMENTO DE ALUGUEISSerão pagos, hoje, dia 15 U3° dia util), os alugueis relativo-*aos contribuintes afiançados das letras An e C — livro o ^J. Ptzarro Filho, Sub-Secretario. '

Renda da Secretaria arrecadada em 12 de Junho de 1937 nela
ceita Serviços Auxiliares e recolhida & Diretoria de Re-

Renda da diretoria de saneamento:Imposto de cães Renda da Diretoria  "
Renda eventual < • •
20 % 5 Vo ^ CfQ 

170$000691$:} 0010S0001705300455400185600

EDITAL
i r,«,^,í0:ü°cPS .*aía eonliecimento dos interessados que apartir de 7 do corrente, cessou a responsabilidade do Monteniuquanto ao pagamento do aluguel do prédio n." 4 (casa IV) darua Roberto, de propriedade de Maria Tavares Martins visto na
das'Santos er íalecido o inquilino — José Lazario

Montepio dos Empregados Municipais, 12 de Junho dc 1937 -\a.; j • rLorro c iifio.

Renda da diretoria de higiene k assistência me-dico hospitalar:Taxa de socorros  (120Í50020 1° 24$100
. 651001 1$700

l:107?200

152Í400

12 empo-
12 empo-

Pacote.117)
« 113)119)120)

•?~S-820 — Sulfato de sodio, pacote de 1000 0 — Pacote.5-S-80O — Sullato de zinco, irasco de 500.0 — Frasco.°-S-191 Septicemina, caixa com 100 empolas ~ Caixa.
100 ímpolas"- Cai7a. nü1, n" £mp0la de 2 cc" calxa C0ln

121) 5-T-010 — Tacadiastase, frasco de 25,0 — Frasco~ SerPina hidratada, frasco de 500.0 — Frasco.5-T-0S0 — Teobromina, frasco de 250,0 — Frasco5-S-100 — Salicilato de metila, frasco dc 500 0 —
122)123)124)Frasco.125)

polas127)128)12D)130)131)

14)15)1G)17)13)

Vacina anti-piogena, n.° 2, caixa com 6 em-

n.° i, caixa com 6 empolas
"B", n.° 2, caixa com 6 empolas

caixa com 6 empolas

6 emüoías5— Caíx 
~ Vacina anti-bronco-pneumonica, caixa com

126) 5-V-050 — Vaclna-antl-piogena, n." 1, caixa com 6 em-Caixa.5-I-I-017 — Hemostil, caixa com 50 empolas — Caixa,
n Angioxi1, caixa com 50 empolas — Caixa.5-g-319 — Pioformine, caixa com 100 empolas — Caixa.5"S"&5 ~~ givatol, caixa com 100 empolas — Caixa.

Pacote —Plasmon, leite ácido, pó, pacote de 400 0
132) 5-V-030

polas — Caixa.
„ . 133,)r_, 5-V-100 — Vacina contra coqueluche, caixa com 100 cm-polas (Pinheiros) doze única — Ciaixa.

íi;í; S-V-1G0 — Vaselina em latas de 4000,0 — Lata.— Xase ína "qulda, frasco de 1000.0 — Frasco.
 3) 5-V-100 — Vaselina pura esterelizada, bisnaga de 00,0

137) 5-V-690 — Vitamina "ACaixa.
M3) 5-V-590 — Vitamina
139) 5-V-590 — Vitamina "C", n.° 3Caixa.

~pó' írasco de 25,0 — Frasco,y.v. 5-V-COO — Vetelinato de prata, frasco de 25,0 — FrascoO/icimo 151. do Almoxarifado '1) 5-A-587 — Amcrtan, n.° II. pote de 450 0  Pntp
de coó n" Cm tub0 hosPltalí« de 10 cc
polasi —SCaixa2 ~~ Koleon' emPola de 1 cc„ em caixas de 100 em-

Ilcquisição sln.°, do Almoxarifado :
trial) 5jpYãsco. Acido clorídrico em frasco de 1000,0 clndus-

FYasco~A~23° Acldo sulfuríco industrial, em frasco de 1000,0
51 ?"a irn ~ 41,c00l1 ic 3S em ]atas de 18 litros — Litro,í^ /w-n ~ ^ °00 .36 0111 frascos de 1000 0 — Frasco— Álcool de 40° em latas de 18 litros — Litro.

s~A~iqn — ^co° S fS? em frasco, ae 1000,0 — Frasco.5-A-480 — Álcool de 42" em latas de 18 litros — Litro.
s~A~jan ~ £íco°! ? 42° em frascos de 1000,0 — Frasco.

PRAZO 
"de 

ÊNTRF°rAa^SO Ut<2 írasco ,de 1000'° - Frasco.
tid"? o ^ do"^moxarWado^a °U men0r QUan-

íí PE-ENTREGA : — /Idmoxarifado.
Cun£ Presfdent^da S°omSb 

~ franC'SC° ^

Total  Rs. i *2598600
. . K!o de Janeiro, 14 de Junho tíe 1937. — Edgar O. da Silva,o^cial. — Comere: Silvio Moutinho, responsável pelo serviço.Visto: Eurieo Batista, Sub.-Diretor Administrativo.

¦ EDITAL
<3,-k ™?«f^5eI\S~f„í:<ínví?acl° a comparecer com urgência a estaSub-Diretoria Administrativa, o Sr. Joaquim Antonio de Oliveiraproprietário do prédio sito á rua Albertino de Araújo n. 19 (Pe-nha), afim de cumprir exigencia.
tadofauxillar Junho de 1937• — Armando C. P. de Lacerda, con-

EDITAL
.?0rí10 Publico para conhecimento dos interessados aue a

ÇJííVôrv0 ?. Maio de 1937, cessou a responsabilidade doMont^p.o, quando ao pagamento de aluguel do p-edio sito á ruaFábio da Luz n.» 159, de propriedade do Sr Aiitonio Fernandes
«Vna ®upra c.tada data haver Íalecido o inquilino •Montepio dos Empregados Municipais, em 12 de Junho de 1937.— J. Ptzarro Filho, .Sub-Secretario.

EDITALblico para conliecimento dos interessados que. a\ corrente nus, cessou a responsabilidade do Mon-
rn alu§uel do prédio n." 146 da Avenida Areia Bran-ca, de propriedade do Sr. Osono Borges do Amaral, visto o in-quihno - José Coutinlio de Castro haver comunicado a entregu

hÍI6? naque!a data, ao proprietário; è concedido o praao3£ dias, a contar da primeira publicação deste edital, paiaapresentar qualquer reclamaçao por escrito, sem o que á fiançaserá, definitivamente, cancelada na supra citada data
tom ,p . dos Empregados Municipais, em 12 de Junho de1937. — (a:) J. Ptzarro Filho, Sub-Diretor.

„ EDITALDe ordem do Sr. Sub-Diretor Administrativo, é convidado acomparecer á rua Senhor dos Passos n. 123 (Arrecadação), o in-teressado pela enferma Francisca de Assis Maria Leite, afim deretirar o saldo de Rs. 202$000, correspondente á internação cons-tante da guia n. 1682, do Hospital de Pronto Socorro.Em, 14 de Junho de 1937. — Armando C. P. de Lacerda, con-tador auxiliar,.

6)7)8)0)10)11)

100.0 — Frasco.32) 5-C-740 —•rasco.33) 5-C-430 —— Quilo.34) 5-C-440 —
Frasco.35) 5-C-450 —testo local — Tubo.36) 5-C-7G0 —
Frasco.37) 5-C-770caixa com f> empolas — Caixana\ r:

Cltrato dc ferro amoniacal, frc. de 250.0 —
Cloreto de cal, n.° 2, tambor de 80 quilos

Cloreto de cálcio, puro. frasco de 250.0
Cloreto de etiia. n.° 1. tubo dc 30,0. anes-
Citrato tíe sodio neutro, frasco de 5CC.0 
Claudem, empola n.° 1, empola de 2 5 cc..

Ctósa!! 
_ Coaguleno,' empola dc 5 cc.. caixa com 5 em-

5-C-830 — C.-atocgus. extrato nuido. frc. de 100.0 _
Ca?"a33 

~ Di"a!cno CInPo!a de l cc.. caixa de 12 em-
5-D-037 — Digipuratum, solução, frasco tíe 10 cc. —
l"5-"í ~ Fucaliptol. frasco ae 100 0 — Frasco.

com,^m:d^"-7F7ascS:Cr0 Xl0í0rnú° C*b3' n° 1U- 1000
iil 1"E,"CJ'r — Eicdon. leite acldo — Lata.5-E-012 — Escamonca, pó# írasco de 250,0 — Frasco.

38)
polas -

39)
Frasco.40)
polas -

41)Frasco.42)43)

CONCORRÊNCIA N. 41
r»r>«-T0I-n0 Puolico que no dia 18 do corrente, &s 15 horas noKtnComissão Lspecial de Compras, & rua Álvaro Alvlm — ÉdUicicpemnrinlV s . realisaoa a presente concorrência, ob-
í. 5 013 de lS de^Tuuío1 de 193*4^° 6 MUS ltens do decretc
pitaiares: 1,697 *** ^uü'Dirctori:l dos Serviços Médicos e Hos-

Chassis,c om os seguintes caraterlstlcos.Distancia entre os eixos: tíe 120" até 133".Peso do chassis: tíe 1.400 a 1.600 quilos.
3.60?a<fuiíòs disponlvel Para carga e carrosserle: de 3.000 a

Pneus: balão 650 x 20.Motor: 6 cilindros — diâmetro 3-5/16.Comprimento: 4-1/8 a 4-1/2.Força mínima: 65 HP.Fcrça maxlma: 73 HP.Razão do eixo trazeiro: 6.60 x 1.
i com«Mrea«^e polegadas quadradas.Longarinas: 7 x 7/32" x 2-3/4" até 8" x 3/16'' x 2-21/2".O equipamento deve constar do seguinte*

l-.ni^ ,^-aUh iiia^0"'3' r°das de raios metálicos, bujões cromados
r^L- ?V Para~c]loclue dianteiro, estribos e saias, fa-íoií, f^-trlcos. farcletes, lanterna trazeira e limpada do tablado
oí'í hn-rfiií. ; arrf.ntiue elétrico, purificador tíe ar a banho deolwo, bomba automatica para encher pneus, parobriza limpadorde para-brlza, indicador de gasolina, indicador de pres-o*3°, ampenmctrOj indicador de temperatura dagua. velo-SiP.oíí; J?" eietrlca, jogo completo de ferramentas, freio lii-

h0' am°rtecedor hidráulico nas quatro rodassobressalcnt-e — 1 (um) chassis — UniPHAZO DE ENTREGA: — Imediato.LOCAT., de ENTílIECtA: — Onde for inc*!cr"'*"5
c«J£ prJiJtfèl Fntteis'c°pWro Cflraei"a ^

CONCOrir.ENCIA N. 42Torno publico que no dia 18 do corrente ás IS horn«comissão, Especia1 de Compras, á rua Al?aro Alvlm - ÉdmctSRex 18 . andar, será realizada a presente concorrência, ob-

Diretoria de Higiene e Assistência Medico
- Hospitalar

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937
_ ATOS DO SR. DIRETORDesignações:Designando para servir no Hospital de Pronto Socorro o au-jailar medico de laboratorlo, contratado, Dr. Frederico Carlos Coe-Iho da Rocha, e o oro-larinso-oftaljnologista auxiliar, contratado,Dr. José Olavo Martins Ferreira.Transferencias:Transferindo do Dlspensarlo da Penha pari. o Hospital Ml-guel Couto, o cirurgião contratado, Dr. Paulo da Silva Bojunga.Transferindo do Hospital Miguel Couto para o Dispensariodo Meyer, o trabalhador, Francisco Lopes Serafim.Transferindo, do Dispensario do Meyer para o Hosnltal Mi-g-uel Couto, o condutor, contratado, Djalma Cardoso da Silva.

DESPACHOS DO SR. DIRETORRequerimentos tle:Valerio da Costa — Submeta-se a Inspeção de saúde.Honorina de Melo Pereira — Aguarde oportunidade.Dr. Álvaro Cumplldo de Santana, Dr. Aldo Oneto de Barrose Servan Heitor de Carvalho — Deferido.Secretaria da Diretoria de Hisrlene r Assistência Medico Hos-pitalar, em 14 de Junho de 1937. — Afaria <ia Gloria de SáAuxiliar de escrita, confére: José Rodrigues dc Faria Júnior2o. Oficial.
Diretoria de Assistência Social e Previdcncia

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1037DESPACHOS DO SH. DIRETUnRequerimentos:Adolfo Bergamini (proc. 8.667) — Deferido, paga a respectivataxa. contado o prazo de 5-3-936.Amélia Nunes Porto dos Santos (proc. 8.668) — Deferidopaga a respectiva taxa, contado o prazo de 27-4-030.Alexandrina Pereira Gonçalves (proc. 8.704): Sérgio Hermo-
ge"e,?, Alves (proc 8.632); Francisco Lopes Ventura Filho (proc.8.633); Manuel Aires (proc. 8.634); Pedro Correia Uma (proc.
a reaspVctWa ta°a ° (Pr0C' 8-GG8> - Dcíerldo- Pasa
, "fretoria de Àssistçncla Social e PreVldenda. 14 de Junhode 1937. — José Deschamps Baster. Auxiliar de escrita de 2» classp— Confere, Afaria Hilária, 1» Oficial. ae 2 cla5Se'

BOLETIM N. 37ATOS DO SR. DIRETORTransferencia:
. J5ra?sfPre d0 AJberSue da Bôa Vontade para a Secretaria des-ta Diretoria o servente José Soares.
J .y'r®torla de Assistência Social e Previdência, 14 de Junho

?"ofIc1ãífrlCfln0- AUXl"ar dG eSCrila" - COnfere'

Diretoria de SaneamentoEXPEDIENTE DO DIA 14 DE JUNHO DE 1937SHIVIÇO DE INSPEÇÃO VETERINARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAISFEIRAS LIVRES, MERCADO, PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUEDia 12 do corrente:Foram removidas para o Hospital Veterinário três aves doen-tea, sendo:Do Mercado Municipal — rua XV n. 8 l aveno Mercado Municipal — rua XV n. 22 . l aveHua Francisco Eugênio n. 112  i ave 3 avr-

8 aves
Foram removidas para o Retiro Saudoso trinta e cinco ave.-mortas e três suínos, sendo:Do Mercado Municipal — rua V n. 24 .Do Mercado Municipal — Praça Central n." '24

_ ,, (e três suínos»Do Mercado Municipal — rua VH n. 10Do Mercado Municipal — rua XV n. 47 .."!!!!Barão de Mauá  (e três suínos)

D aves3 aves14 aves T1 ave 35 ave;

E. F. Central do Brasü
A estadão D. Pedro II forne-ceu ontem, por conta dos diver-sos Ministérios, 46 passagens, naimportancia de 2:877$SOO. Essasrequisições foram assim distri-buldas: Minicterio da Justiça, 24passagens, na importancia tíe9008800: Ministério da Guerra15, na quantia de 1:0012300; Mi-nisterio da Agricultura cinco, novalor de 6635300; Ministério daMarinha uma, por 48ÍOOO; e Mi-nisterio da Viação, duas. numtotal de 177S200.A renda da Central doBrasil, inclusive as estradas deferro filiadas, no dia 12 do cor-rente, atingiu a importancia do574:8225200, para menos 23:517$100, do que cm igual datado ano anterior.Solicitaram aposentadoriana Central do Brasil, os segnin-tes funcionários: Jullo dos San-tos Dias, condutor de 3a classe, eArlindo Pereira Leite, maquinis-ta do 3a classe.O diretor da Central doBrasil transferiu, da 2a para a4* Divisão, o engenheiro Geral-do Barroso, que vai assumir a15» Inspetoria, da Central.Requerimentos despacha-dos — Horacio Bueno de Azave-do — Deferido, tíe acôrdo como parecer da 3a Divisão. Extraiaa Ia Divisão a respectiva guia,como nos casos analogos, só po*dendo o serviço ser iniciado após

cimentos-ÍOrnm en:ontradas aves doentes nos seguintes es tabele-
Do Mcrcr.do Municipal — rua II n. 17. .Do Mercr.de Municipal — rua XIV n. 5.Da rua ei ds Maio — números 1S0 e 276Da iv.a S. Francisco Xa-.ler — nunicios 655 e 914L.i íua xi-amisoo Eugênio — numeras 39. 143. 171-a e 219

EDITALor -e!r- Sr. Dlretor_ d? Saiwaníento. levo ao conheci-•-Ci"£.cj m cães. que o Serviço anti-rabico está° cictfc..acio d.ari£.mcnfcc, cas li ãô 15 heras, na Becçâo tíe

" PU0M..«w»»uu viu uicottia. niirii aCabral Tavares de Sousa Pinto— Deferido, á vista das informa-ções. Manuel Vieira — Não exis-te vaga. José de Campos — De-ferido, de acôrdo com o parecerda 3a Divisão. Jostna RodriguesFaria — Deferido, á vista das ilnformaçõ<\s. Vicente Alves deiFreitas — Não ha vaga. Arcan- I
jo Miguel — Não ha vaga. Br-'nedlto Gonçalves do Ssernmen-to — Compareça ao Serviço Con-trai de Comunicações. ErnaniBittencourt Cotrim — Indeferi-do, em face das informações.Jorgeta Petrollna Maria de Azc-vedo — Compareça ao ServiçoCentral de Comunicações. AbraãoSayour — Deferido, correndo
por conta do requerente todasas despesas com a abertura dascerca,*; e construção das porteirasse êie não preferir prepara-las.As porteiras serão fechadas acadeado sob a responsabilidadedo requerente. Oscar FortesFlores — Indeferido. Presente-mente as admissões e rcailmls-sões estão suspensas. Caixa deAposentadorias e Pensões daCentral do Brasil — Extraia-sea certidão, Informando, a queimportancia em estampllhas está•mjeita, afim de ser avisado ointeressado. Moacir PinheiroChagas — Indeferido. As ins-:rlções e admissões acham-sejuspensas, por ordem do Gover-no. José Ceslou Carlos Telxel-ra — Aguarde oportunidade.Cândido Varela Rios — A' vista•"as informações, não ha o que'-ferir. Osorio Gomes de Re--onde — Não vaga. Geral-¦'o Pereira de Assis — Nãovpga. Jair Martins Moreira- Não ha vaga. Alcides Silvei-"a — Não ha vaga. Herculesferreira da Costa — Estão sus--*ensas as admissões ao serviço'esta Estrada.

I OS PRIMEIROS SU-
PLENTES DE PRETOR
DA JUSTIÇA LOCAL

E O ART. 104 DA
CONSTITUIÇÃO

FEDERAL
Fômos procurados por uma(Comissão de Juizes l°s. Suplen-tes de Pretor da Justiça locala qual pedira-nos fosse feitoum esclarecimento a uma "va-

r:a" publicada 110 Jornal do Co-mercio (Parte Judiciaria, e exi-biram uma certidão passadapelo Senado Federal, a qual diz:
a)_ Se a Comissão de Consti-tuiçao e Justiça do Senado re-solveu, unanimemente, ser dacompetencia desse Pjder Coor-denador deliberar cobre a repre-sentação feita pelos Juizes l°s.Suplentes de Pretor da Justiçadesta Capital a respeito da in~íerpretaçâo do art. 104, letrasa e !), da Constituição Feáeral;

b) Se, em consequencia dessaresolução, fei ouvida a Comis-são de Coordenação do mesmoSenado e se etta declarcu, una-nimemente ser apllcavel o ar-tigo 104 aos l°s. Suplentes dePretor como membros do PoderJudiciário Local;
cl Se foi aprovado pelo pie-nario. na integra, o parecer dosenador Tomaz Lobo;
d) Se essa deliberação do Se-nado ainda ressalvou aos refe-ridos interessados o direito dereclamar do Sr. Presidenteda Republica o cumprimento dodispositivo constitucional ja in-terpretado pelo mesmo Senado.

MUNDO INFANTIL — Apareceu2m S. Paulo o 1.0 numero do"Mundo Infantil", um repoeit loie centos» pzet' - **, romances dcavínturos, musica, curiosidades:tc.. tudo destinado ao recreio es-plrltual da petizndii."Mundo Infantil", apresenta-segalhardamente e com todos os ele-de vitoria.

O presidente do Senado Fe-dei, deu o seguinte despacho:Certifique-se. Rio 10-6-37. Me-deiros Neto. Eis o teôr da cer-tidão: Certifico, após rever li-vros c documentos do Senado:quanto ao item a — que a Cc-missão de Constituição e Jus-tiça resolveu. unanimemente,ser da competencia do Senadodeliberar sobre a representaçãofeita pelos Juizes l°s. Suplen-tes de Pretor da Justiça destaCapital a respeito da intorpre-tação do art. 104, letras a e ti,da Constituição; (parecer 235,tíe 1936); quanto ao item b: quefoi ouvida a Comissão de Coor-tícnação de Podercs, que decla-rou ser apllcavel o art. 104 nahipótese a que se referia a re-presentação dos Suplentes dePretor; (parecer numero 236 de1936); quanto ao Item c: quefoi aprovado pelo plenário o pa-reccr do senador Tomaz Lobo(Diário do Poder Legislativo de10-3-1937); quanto ao Item d:
que o Senado não se manifes-tou expressamente em tal sen-tido; aproveu o parecer da Co-missão de Coordenação de Po-deres, acima referido iparecern. 236 de 1036). E eu, «JoséCampos íricio. 3° Oficial, li-.te-rlno, revi os livros e documen-tos, e datilografei a presentecertidão que vai conferida pelo2o Oficial. Eugênio Proclan Ma.rins e autenticada pelo Sr. Di-retor Geral da Secretaria. Rir»dc Janeiro, 12 de Junho de 1037.José Campos Bricio, 3o Oficial,interino. Confére. Eugênio Pro-clan Marins. 2o Oficial. Visto.Distrito Federal. 12 de Junho do1936. sebre estampilha Federal.Alfredo Neves. As firmas doExmo. Sr. Presidente do Srna-do — Medeiros Neto e do DIre-tor da Secretaria. Alfredo Ne-ves, estão devidamente rcco~he-cldas pelo Tabelião Lino Mo-
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APRESSE-SE, SE QUER TOMAR PARTE NO CONCURSO INTERNACIO-
NAL METRO-GOLDWYN-MAYER PATROCINADO PELA EX-

POSIÇÃO INTERNACIONAL DE PARIS !
A 8 !>E JULÍIO PROXIMO SERÁ' ENCERRADO ESSE VITORIOSO "CONTEST"

A 8 «lo Julho proxlnio, Im-preteri velmentc, será encerra-do o Concurso InternacionalMctro-Golílwyn-Mayer patro-clnado pela Exposlçfto Inter-nacional de Paris, o brllliau-tissimo certame que estaráaté Nove m 1> r o recebendoaplausos de todo o mundo.No dia 8, a Metro entre nósanunciará os nomes dos es-crltores e Jornalistas escolhi-dos para a escolha da me-Ihor composição "O que ra-ri» significa para mim" ncujo avtor ou autora scr.-H
prodigallsada uma viagem aParis, de primeira classe, irl-3e volta, com todas as despe-nas pagas, Inclusive 15 <ll<tsde permanência em Paris, cmbotei de primeira ordem.As pessoas que, residente*em S. Paulo, Belo Horizonte.Recife e Porto Alegre — de-•tejarem tomar parte nesteconcurso, poderão obter for- "Fac-simlle" da carta em que monsior Edmond Labbé, diretor geral da'xnnlariós necessários na agen- tb---».-.-!,, T..4-  « , , « .cia local da Metro-Goldwyn- Exposição Internacional de Paris, augura a Metro o melhor exito noMaycr do Brasil. Concurso Internacional que aquela exposição patrocina

cje. c*
* <J~u'

*
p7tdyn*- ^

PAKA A PRÓXIMA SE-
MANA

«EXPLORADOR DAS SELVAS"
4 — VAI SER FINALMENTEESTREADO

James A. Fltzpatrick é aquele
,tlomem feliz, que anda de cama-jra em punho, visitando países emais países, percorrendo 03 iu-
gares onde a civilização mais temdeixado o seu sulco e outros on-ide o prLmitlvismo prevaleceu ln-tacto e rigorosamente virgem...Hoje, Fltzpatrick passeia Paris e

(Londres, mas amanhã embrenha-se nas selvas africanas. E dá-nos, depois, o resultado de suasradiações magníficas, provocan-do em todas nós uma invejabruta!Vamos ver usos e costumes dosnativos do continente negro, seucontacto com as feras e todas asmodalidades exóticas de seu vi-ver singularissimo...Segunda-feira, quando o Gloriaapresentar Explorador das Selvasnós vamos ficar querendo aindauni bem maior a esse aventurei-ro e audacioso Fitzpatrick...
"TARASS BOUU3A", O FIL-ME QUE TORNARA' DANIEL-LE DARRIEUX — SEGUNDA-FEIRA NO PALACIO

Danielle Darrleux, a heroinade Mayerling — ainda não foiesquecida do nosso publico. Aíormosura de Maria Vetsera, oseu sacrifício pelo homem queamava, o perturbado ArquiduqueRodolfo, causaram funda im-
pressão em todo mundo. Seunome é hoje lembrado como o damais linda Imagem oferecida
pelo cinema aos fans.Danielle Darrieux é agora nformosa Marina da novela deGogol que Plerrc Benoit adaptouás exigencias da sstima arte eAlexis Granowsky dirigiu: Tarass

Boulba, ou seja, a época dos cos-sacos "zaporogas", antepassadosdos pequenos russos.Tarass Boulba será apresenta-do por Ufa-Art Filmes, 110 Pa-lacio Teatro, Segunda-feira pro-xima e constitue o mais soberbo,empolgante e maravilhoso espe-taculo que o cinema moderno
pode oferecer.

Liras TRENKER — EM "O
IMPERADOR DA CA-LIFORNIA"

Vamos ver uma coisa lnterea-santíssima, no cinema, pois quea tela nos vai proporcionar amacoisa inédita — um filme doOeste americano, contado poruma fabrica alemã! Não se tra-ta dessas historias de v\octntiose mocinhas, com cow-boi/s e que-jandas, mas a verdade é que ocinema alemão se ocupou de umromance passado no West e, o
que é mais, narrando a avança-da prodigiosa, cheia de aventu-ras e de perigos, mas cheio debelezas e emoçôss de J. Sutter,o audacioso suiço que desceu nas
plagas Atlanticas e se resolveuvarar os sertões americanos, embusca das terras da Califórnia!E' um fato verídico, e conta'docom um sabor todo especial.O Imperador da Califórnia se-rá apresentado pelo ProgramaAliança, a partir da próxima Se-
gunda-feira, no cinema Rex.
QUEM BEM AM A...CASTIGA

E isso é o que vemos na es-
plendida comedia que a 20thCentury-Fox nos promete para a
próxima Segunda-feira, no Clne-ma Odeon. Dois namorados tel-mosos, que em vez de se beljá-rem, preferiam passar a vida un-
plicando um com outro!Quem Bem Amti'.. . Castiga -U
é uma historia leve e moderna,abordando um argumento origi-nalissimo, e interpretada por

uma constelação de astros, poistemos em primeiro plano, Loret-ta Voung, Tyrone Power e DonAneche, seguidos de outros no-mes de valor tais como SlimSummerville, George Sandeu-,Stepln Feftchl, Walter Catlect,Jane Darwell, Pauline Moore emuitos outros.
"BOCAGE", O MAIS

BELO FILME PORTU
GUÊS DE AGORA,
DIA 28 NO ODEON.'

Portugal inteiro consagrou onovo filme de Leitão de BarcosBocage. E' que o Já famoso dire-tor de A Severa, dono agora dossegredos do metier, pôde dar ásua nova realização multo maisde arte, que ele aliou ao «eusavoir faire, conhecedor da almaportuguesa, dando-lhe o que elaaprecia.Bocage, que foi talvez o maiorpoeta do seu tempo, não è bas-tante conhecido pela nossa gen-te, do Brasil .senão através assuas satiras; entretanto a suavida de fidalgo, cheio de inciden-tes, a sua carreira militar, namarinha, que o levou até Gôa,nas índias Portuguesas, a suavida de aventuras amorosas —em tudo isso ha tanto encanto,tanta poesia, que Leitão de Bar-ros fez bem em trazer para a fce-la um dos mais interessantes epi-sodios de sua vida.Bocage, entretanto, nâo 6 ape-nas um filme biográfico. Ha ne-le a narração de uma época ,e oque havia de interessante, emcostumes, em musica, em can-ções em bailados — tudo nos énarrado servindo de ambientepara o romance em que tomamparte Raul de Carvalho, MariaHelena, Maria Castelar e MariaAlbertlna.
Bocagc - vai ser apresentadodentro de duas semanas, isto' é,a partir do dia 28, no Odeon.

UM BAILE JOANINQ PARA

AS CRIANÇAS

Será Domingo, 27, no Palacio das F estas essa bela iniciativa no Cen-
tro de Cronistas Carnavalescos — 2 .000 convites gratuitos para as

nossas principais famiüas

COMERCIO E FINANÇAS
«Continuação «'a paglta 18)

Departamento Nacional

do Café
RESOLUÇÃO N.° 365

O DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ' comu-nica que as cinzas provenientes de queimas de cafésserão cedidas aos cafeicultores das regiões próximas acada campo de incineraç&o, que a sua distribuição sefará em quantidades proporcionais ao numero de ca-feeiros cultivados pelos pretendentes, e que será prece-dida de inscrição dos interessados, mediante solicitação
Pseríta que deverá mencionar :

a) — nome da propriedade e do proprietário,b) — local onde se acha situada (Estado, municipio e distrito);
c) — quantidade, devidamente comprovada, decaíeeiros nela cultivados;
d) — o campo de queima cuja cinza é pretendida.

Comunica, outrossim, o Departamento, que as cin-2as de campos proximos aos portos de Santos e Rio deJaneiro, nâo serão objeto de cessão a titulo gracioso,mas de venda pela melhor oferta, que nâo poderá serinferior a 60Ç000 (sessenta mil réis) por tonelada; queos interessados na aquisição devem dirigir-se ás Agen-
cias do Departamento, onde apresentarão as propostasde compra, com os seguintes esclarecimentos :

1) — local do campo cuja cinza pretendem;2) — preço liquido oferecido por tonelada queo proponente pretender adquirir;
3) — aceitação da condição de pagamento

prévio, isto é, anterior á retirada dacinza;
4) — a quantidade maxima e a mínima quese propõe a adquirir;
5) — compromisso de efetuar a retirada dacinza logo que, ela paga e cessado o fogo,dê o Departamento a necessaria autori-zação;
6) — isentar o Departamento de qualquer res^

ponsabilidade, no caso de este não forne-cer a cinza, por qualquer motivo, mesmodepois de haver aceitado a proposta decompra;
7) — aceitar a condição de perda do depositoreferido a seguir, no caso de não cumpririntegralmente a proposta que tiver apre-sentado.

Cada proponente garantirá o cumprimento da suaoferta mediante caução, feita no áto da apresentação•da proposta, cujo valor será arbitrado pela Agencia localdo Departamento, e corresponderá, aproximadamente,a 10 %do valor total da cinza pretendida.Rio de Janeiro, 14 de Junho de 1937. — FernandoCosta, Presidente.
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EMBARQUE DE CAPE'
Em 14 de Junho.
„ SACASHamburgo:Castro Silva & C. 53Slnner <3c 443Nova Orleans:Marcellno M. Filho . sooLelxões:Ornstein & 100Mario Teles ..... 410Senha Ramos ... 3Havro:Castro SUva & C. . 125Ornstein tc c. . . . 1.730Portos do Sul:A. Jabour & C. . 20E. J. Fontes & C. £oPortos do Norte:A. Jabour & c. . . 55

Total ..... 3.524

OPERAÇÕES A TERMO
Na Bolsa a termo, houve o se-BUlnte movimento, ontem:

Pela primeira voz no Rio dcJaneiro, será. realizada uma ma-tirnic infantil em estilo Joanino,Domingo, 27 do corrente.A iniciativa cabo ao Centro deCronistas Carnavalescos (C. CC.), que, preparando uma semana
Joanina em homenagem á embai-xada de Jornalistas paulistas, in-cluiu essa festa no programa.Imaginem-se centenas de crian-
ças reunidas 110 Palacio das Fcs-tas. onde se realizará o grandebaile, todas cm trajos caracteris-ticos, dansando c delieinndo-secom as guloseimas que o C. C. C.íará distribuir.
*0 PRÊMIOS PARA AS CRIAN-

ÇAS QUE SE CARACTERI-2 A FIEM MELHOR
O C. C. C. distribuirá mais de£0 prêmios ás crianças que seapresentarem cm trajos á caipl-ra. Ha multas modalidades: o "co-

ronel"; o "delegado", o "Juiz depaz", "boiadeiro", "matuto", o'"lavrador", o "fazendeiro", o "ca-
ralelr^" e tantas outras tão lindas« tão Irraslleiras.Entre os principais prêmios, fi-çuram alguns com os nomes:Prêmio Dr. Alberto Wool Tel-,a:cird, diretor de Turismo. — Esse
prêmio o Dr. Woolf, cm comunl-cação ao C. C. C. ícz questão de'oferecer.

Prêmio Dr. llerbert Moses. —f5erá oferecido pelo dinâmico che-íe da "Casa dos Josnallstas".Vrcmio Dr. Laercio Prazeres. —Como homenagem no Sub-Dlretorde Turismo, interino.Prêmio Dr. Alfredo Pessôa. —Como homenagem ao grandeamigo do C. C. C.Pícmio Oscar Menezes, comohomenagem au poular chefe dacasa "O Dragáo".Prêmio Paraíso das Crianças. —Oferta desse estabelecimento quetambém o C C. C. deseja home-nagear.1'rcmio C. C. C. — Linda oXcr-ta tia entidade cie Cronistas daCidade.1'rurnio C. I'. C. C. — Inlerea-•ante lembrança que receberá onome cie Centro Paulista de Cro-ntstas Carnavalescos, que vai, as-sim. ser também homenageado.Vrcmio Rafael Gatto. — Lindalembrança encimando esse nome,que é o dc um grande amigo doC. C. C.
E' infindável a lista. Cada pro-mio ultrapassa o outro cm belezacm gosto. A petizada sairá con»tente. Haverá também, distribui-ção dc balas, bonbons, brinquedos,etc.
Será. como sc verifica, uma lestabelíssima e de expressio social,liomenngeando 05 queridos Jorna-listas paulistas que assim, vive-rAo instantes felizes com a pctl-rada carioca.

O HORÁRIO DA FESTA
A matinie tn/antil terá inicio

£9 15 horas, terminado ás 19.mm Jornalistas paulistas, no en-•anto, 6ó chegarão ás 17 horas,|k)is sairão de bordo do Mocan-çvé, ás 18 horas e 30 minutos.
O JULGAMENTO

O Julgamento será feito pela•raoAlxada paulista, sob a presi-ciência do Dr. Alberto Woolf Tel-xeira. Diretor do Turismo.

llzes. Tocarão 2 orquestras: o"Turunas- Cariocas" e o "Turu-
nas dc Botafogo".

AS DANSAS
As dansas serão no salão ao arlivre e nos salões cobertos. .O Julgamento dos prêmios' seráfeito ns 19 horas.

2.000 CONVITES GRÁTISA diretoria do C.C.C está dis-tribulndo dois mil convites gra-tultos para esse grande baile Joa-nino. Esses convites, destinadosás nossas principais famílias, pó-dem ser procurados, de hoje atéS.ibado, na redação do JORNALDO BRASIL, com *o nosso compa-nhelro Romeu Arède, presidentedo C. C. C., ou com a diretoria,na sédé da instituição, á rua Vis-conde de Inhaúma n. 113, sobra-do. das 17,30 ás 18.30 horas.Essa distribuição terminará Sa-bado, definitivamente.
COMO "A NAÇAO", O BRILHAN-TE MATUTINO FEZ REFEREN-CIAS A ESSA FESTA"A Nação", o brilhante matu-tino carioca, assim se referiu áiniciativa do C. C. C.:

ATO VARIADO
Haverá um ato variado paraessa grande maltníe. Tomarãoparte todas as crianças que, pre-viamente, até á vospera se ins-crcvercniEssa inscrição 6 gratuita tam-

S

v

DUAS ORQUESTRAS —t „„* potlaada possui ré ^or« fe-meutai. e a. uuclattvi

Lourdlnha Bittencourt que to-marà parte na matinéc inrnntil
bem. Visa. apenas, formar o pro-grama, com números de ordens.Lourdlnha Bltencourt", a famo-sa menina das nossas estações dcradio, vai cantar dois númerosque já estão sendo ensaiados.Será, como se vê. uma tardeadmlravel. do graça e de beleza.
"ESTIMULANDO NA CRIANÇA. OAMOR A'S NOSSAS TRADIÇÕESA FELIZ INICIATIVA DO CEN-TRO DE CRONSTASCARNAVALESCOS

^Tellz e cheia de beleza, senti-do Çej;tro

de Cronistas Carnavalescos, ofe-recendo á criança carioca, umalinda festa Joanina, como seja amatinéc infantil do proxlmo dia27 deste, no Palácio das Fostas.Esses denodados apostolos daalegria, tinham, realmente, peran-te o público, um reinado bemcurto, qual fosse o do Rei MomoAgora, entretanto, êles vêm sur-
preender os sentimentos de todasas classes sociais com uma Ini-clativa tão brilhante quanto a
própria vida da sua realissimaagremiação.A festa Joanina que o C. C. C.oferecerá a criança carioca, temmaior repercussão do que a prl-melra vista parece. Embora oeul-to, pelo encanto, mesmo do mo-vimehto, o sentido da Iniciativaé um estimulo á criança paraque saiba amar melhor as tradi-
ções do Brasil. E poucas tradiçõesvivem tão simbolicamente cmnossos corações como as festa Joa-ninas, legado que vem. dos nossosavoengos nortistas.As comemorações no Rio têmse limitado aos adultos, nos cir-culos privados dos clubes. A cri-ança surge nessas £2fl£as,' apenascomo um espectador ao longe.O C. C. C. oferecendo á petlzB'da a oportunidade de sentir semoção desses festejos como par-te integrante, estimula lgualmente o amor âs tradições do Brasil"

UM PASSEIO MARÍTIMO
DO C. C. C.

GERA* REALIZADO DOMIN-
GO, 27, A BORDO DO VAPOR"MOCANGUÊ"

O Centro de Cronistas Corna-
valc-cos do Rio de Janeiro (C.C. C.), comemorando a estadia
no Rio, da embaixada paulistaque, a seu convite vciu passaroito dias na terra cr.rioca, rea-llzará no dia 27 <to corrente
mês, a bordo do vapor Mocan-
gué, um grande passeio marltl-mo. Essa festa, de completo se-lecionameiuo, ieiá a penúltimadas que vfio ser oferecidos aosvisitantes.Tratando-se de uma intclatl-va que acarreta muitas despe-zas, o C. C. C. resolveu instl-tuir uns ingressos que serão ven-didos. cada um, ao preço de10$000 com direito, no entanto,a duas damos.Esses ingressos poderio seradquiridos na séde do C. C. C.,á rua Visconde do Inhaúma 113,sobrado, a qualquer hora, com oSr. Martins.A diretoria, não obstanteter em numero muito reduzidoesses ingressos, só as cederá apexsôas de tratamento e que se

.enquadrem no regime de sele-rçáo es.abelecido para todos assuas festas.
Festa intimaRoallzou-«a Qulnta-telra ultl-ma, ns residência do velho re-creativlsta ç desportman, Sr. An-tonlo Alves Filho animada festaem reftosljo 4 data natallcla desur cípata Pra. Maria de MaioAlves.A festa que se prolongou atéalia madrugada leve o concursodo popular "Caniaha" transcor-rendo sob o maior entusiasmo,sendo n aniversariante alvo da*mala excepcionais homenagens.

1* BOLSA
Contrato A

Meses
Junho . .Julho. . .Agosto . .Setembro •Outubro •Novembro .Vendas -

Mercado

(abertura)
Vend. Comp

r • 19S000. . 18$275. . 175900. . 373700• 175000
, . 17Ç4502.000 sacas- Estável,
2.» BOLSA

(Fechamento)

186000J8Ç2Ü017882517562/317800017»475

RENDIMENTOS FISCAIS
ALFANDECA DO RIO DE JANEIRO
Rendimento de ontem:

Em papel ....
De 1 a 14 do cor-rente
Em Igual períodode 1936 ....
Dir^rença a maisem 1937 ....

1.226:8229000

18.969:5738200

18.658:325fl00

311:2489100

Meses Vend. Comp.
Junho .... 198150 185973Julho. .... 185330 128273Agosto . . „ . 178900 178875Setembro . . . 178750 178S75Outubro. . . . 178700 17S650Novembro . . . 178500 178525Vendas — 1.500 sacas.Totnl do dia — 3.600 saca».Mercado — Sustentado.

ALFÂNDEGA
gabinete do inspetor

Ao Diretor das Rendas Adua-nelras foram encaminhados os se-gulntes pedidos de restituição dedireitos: Frodorlk Engelhart A C.,l:000$000; Jacob Schneidcr te Ir-mio. 1:6568200; Sindicato Con-dor Ltd.» 468$Ó00; Pereira Lima& O., 9369400; Paulo Galatl & a.,Ltd., 1:5389700. e Companhia Te-lofonlca Brasileira, 107:140*200.Ao Diretor Geral da FazendaNacional foram solicitados os cre-ditos do 98200 e 66:5-128400, ne-cessarlos ao pagamento das res-tituições de direitos, do correnteexercício, que competem 63 ílrmas st. John Del Roy MlnlnsCompany Limiter m DeutscheLufthansa A. O., respetivamente.Para o fim de serem tomadasas provlrenclas que no caso cou-borem, o Inspetor comunicou tRecebedorla do Distrito Federalhaver autorizado o fornecimento,pela tesouraria da Alfândega, &firma Companhia Imperial de In-dustrlas Químicos do Brasil, desdlos do imposto de consumo paradesdobramento de 77 latas. 5 cal-xas e 5 tambores, contendo tintas,em recipientes menores, ou sejam96 sêlos de #400, 580 ditos dataxa de »I60, 7.757 de 9240 e 490de (200.
DISTRIBUIÇÃO DE MANIFESTOSEm 14 de Junho.N. 949 — De Nova Orleans —vapor americano Dclalba; cargavários gêneros; ao Sr. A. Bessa.

08 Londres — Vaporinglês Ávila Star; carga vários ge-neros: ao Sr. Solanes.N. 931 — De Filadélfia — Va-por nacional Cabedelo: car-ra va-rios generos; ao Sr. Bolo Ainorim.N. 952 — De Buenos Aires —Vapor inglês Sultan Star; cargavários gêneros: ao Sr. Valentím.N. 933 — De Glasgow — Vaporinglês Linncl!; carga vagões: aoSr. Antonio Ucssa.
TTtIGOD; Iti«ar!o as Santa Ti velo6.700 toneladas de c.irga u-: o. jdvapor sueco Bríght Wings. conzl-gnado o referido vapor a C. cie-memeii e distribuído ao £.r. Sa cSousa,.
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CA'IS DO PORTO
KAVIOS X PEQUENAS EMDARCAÇÕMATRACADAS AO Citt

Em 14 de Junho.Ncptuna — Arm. 1.A/ric Star — Arm. 2.Sultan Star — Arm. 3.Bright Wings — Pateos 516.Cabedelo — Arm. 7.Vigo — Arm. 8.Nasmyth. — Pateos 8|9.Araguari — Pateos 9110.Uçà — Arm. 11.Alm. Alexandrino — Arm. 12Arará — Arm. 14.Porto Alegre — Arm. 16.Vésper — Arm. 17.Ana — Arm. 17.Espadarte — Arm. 17.Betty Mcnderson — Arm. 18.Eva — Arm. 18.Aliados — Arm. 18.Marietta Noviikos — Prolonga-monto.Eugenia Livaneg — Prolonga-mento.

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE ANTE-OUTEM

De Imbituba direto, vapor sacio-nal Jtapoun.Dc Laguna e escalas, vapor na-clonal Miranda.De Porto Alegre e escalas, vapornacional .4rara.De Buenos Aires e escalas, vaporinglõs Nasmyth.De Ko3arlo e escalas, vapor inglêsBright Wings.De Buenos Aires e escala*, paquetealemão Vigo.De Santos, paquete nacional Al-mirante Alexandrino.De S. Francisco e escalas, vapornacional bifados.De Buenos Aires e «scalas, vapornorueguês Salta.De Filadélfia e escalas, vapor na-clonal Cabedelo.Do Zonguldak e escalas, vapor
grego Nieolaos M. Embiricos.De Hull e escalas, rebocador ln-
gl£s Seamen.
SAÍDAS DE ANTE-ONTEM

Para JBuerxos Aires • escalas, vaporlnglãs Linnell..Para Santoe, paquete nacionalSantos.Para Santos, paquete nacionalCuiabá.Para Buenos Aires e escalas, va-por dinamarquês Bretagnc.Para Rcpublica Argentina e es-calas, vapor holandês Alioth.Para Oslo e escalas, vapor norue-guês Salta.
ENTRADAS DE ONTEM

De Porto Alegre e escalas, vapornacional Capivari.De Xtajal e ejcalas, vapor naclo-nal Laguna.De Buenos Aires e escalas, vaporsueco Santos.De Londres e escalas, vapor lnslêsAfric Star.De Buenos Aires e escalas, vaporinglês Sultan Star.De Nova Orleans e escalas, vapo;americano Delalba.De Southamplon e escalas, vaporinglês Arlatua,

vapor
SAÍDAS DE OÍ.IK.M

Para Antonina e escalas,nacional Vc.-pcr.Para Porto Alegre e escalas, va-por nacional Vça.Para Buenos Aires e escalas, n->or espanhol Aizkori Mendi.Para Estocolmo c escalas, vaporLUe?o Sanlos.Pa-a Eu?nos A:r* 5 ? e;e«las, va-por .\j. 5.cr.Pcra Burnjj Aires c c&cclas. va-por ximcrkano Dcic.ibs.rarr. Rr.-ife r ecüas, paqaanínacional Anilal Ocaccolo.

VAPORES ESPERADOS
Belém esc. PariManaus esc. Pruri. Moruis . .B. Aires esc. Iligli Princc-sPortos Co Norte, Ol.núa . .Penedo esc. TutelaP. Alegrj ex-Duque dc CaxiasHamburgo esc,O. San KarUnLaguna esc. Asp. NascimentoB. Aires esc. Liparí . , . . .Tutola e6c. Pirineus ....)B. Aires esc. Southern CrocsB. Aires esu. General Arligaa 17Portos do «ul Piratini . . . . >•»Nova York ejc. Pan America.B. Airtis esc. Montferland . .Manáus esc. Daepcndi . . ,B. Aires esc. Curitiba ....B. Aires etc. Santos Marti' . .Antonina esc. Uuarquc de Ma-cedoP. Alegre o. Uru'P. do Sul Carl UoepcJce . ,B. Aires esc. Florida ....P. Alegre esc. Três de OutubroAmsterdftm esc. Wateriand .Bordéus esc. JMussilia .B. Aires esc. Andalucia Star !Londres csc. l(igh. Patrioi . ..Genov» esc. Princlpessa Maria 21D~*"4  " "" 21

222223232424242525252525232727

Bordeu» esc. Almada starGênova esc. Angustus ....Santos TaubatéB. Aires esc. p-ulaski ....Gênova esc. Mendoza ....R. da Prata Western Princé.Japio R. de Janeiro Marú .P. do Sul Hcrval ......Polônia esc. BrasilSouthampton esc. Asturias !B. Aires esc. La Corufia . .N. York esc. Eastern Prince .Hamburgo esc. S. Campos .Hamburgo esc. Westcrwald .B. Aires esc. Arlanaa . . .Estocolmo esc. Brasil ....
VAPORES' A SAIRBelém esc. Aratanhk .... 15Londres esc. lligh Princess 15Culaba esc. Alm. Alexandrino 15Canavlelras esc. Arará ... 15Hamburgo ecc. Alphacca . 15Havre esc. Lipari igB. Aires esc. G. San Martin 16Laguna esc. Ana iqPenedo esc. Miranda ieIguape esc. Itaipava . . ibP. Alegre esc. Itaité .... igP. ..leg esc. Itapuca .... 10Reclíe esc. Olinda igAracaju' esc. Capivari .... 16P. Alegre csc. Taquari ... nFinlândia esc. Navigator . 17Hamburgo esc. Gen. Artigos 17N. York csc. Southern Cross 17Itajal esc. TutoiaP. Alegre esc. Com. Capela 17Maceió esc. ltaguassú .... 18Japão etc. Santos Maru' ... 18Amsterdam esc. Montferland. ltiRecife esc. Piratini 18B. Aires esc. Pan^America . 18Manáus esc. Duque dc Caxias 18S. Francisco esc. Pará .... 18Belém esc. Arata?i/ia. .... 19S. Francisco esc. Laguna . 19P. Alegre esc. Pirineus ... 19P. Alegre esc. Piaui ibBelém esc. Itaimbó , , . . igGênova esc. Florida 20Antonina esc. Buarque cie Ma-cedo 20P. Alegre esc. Itaquera ... 21Londres esc. Andalucia Star 21R. da Prata lligh. Patriot . 21R. da Prata Almeda Star . 21Pará esc. Porto Alegre ... 21B. Aires esc. Watcrland . 21Laguna csc. Asp. ^Nascimento 21R. da Prata Pric. Maria ... 21

Caixa Bcnoficanto Teatral
ASSEMBI,E'IA GERAL OR-E IN ARI A

Dc ordem do Sr. Presidenta,con vi-lo todos ob soclos a comparo-coroim á séde da C. B. Teatral (edl-flclo Teatro Recreio), Quinta-lei-ra, 17 do Junho dc 19;)7, As 17horas, afim de se realizar a elel-çAo da nova diretoria. — o secro-tarlo Gastão Tojciro. (T24C13
Casa do Bom SocorroASSEMBLE'IA GERAL EXTRA-ORDINARIA

Segunda Convocarão
O Prosidente da "Casa do BomSccorro" convoca todos os ssnlio-res associados, acilm como o Dr.interventor, delegado Jaime dcv.ousa Praça, afim de se reuniremfcra assembléia geral extraordina-r.a, de acordo com o arfc. 41. dosEstatutos, no proximo dia 15 docorrente mes de Junho, às 20 ho-ras. na sede social,' á rua GeneralBucer n. 93. — Afsunto: Revorra-çao cios atos nulos da AssembléiaGeral Extraordinária f.e 21 do Fe-verciro de 1937.

10?,io de Janeiro. 12 de Junho deSJ7- — Presidente 'Uiudio Cana-lho Mendes.lho Mendes. 18'J84

T>ROC'I»5.\-&E Uo uma ompregaci»
para serviços Icics de mr-lalcjado, ou uma monlnu dc 13 alo anos; á rua da Gamboa 1Ú3,Botequim.  (T lflMO) 3

|>REC*lSA-tíE de uma moclnh.i* Pliru copolra e arrumadeira;a Avenida Gomes Freire n. 69sobrado. (T 0200) 31>RECISA-SE do copclra c~arru-madeira, na Avenida 28 dabetembro n. 128, Vila Isabel.(T 18J03) 3¦piiECItíA-SB de uma moça, paracopa do restaurante Peru: Re-publica do Pcrú n. 33.
(T 18097) i

p&<EOitáA-&iS empregada para ar-
„ . rumaçíio de apartamento, das8 as 11 horas, conôerva a côra, or-denado GOÇOOO; á rua Djalma Ul-nçh n. 115, apart. 10, tel. 27-8101.

(T 13S4<5) 3
l>RECIt.-'.-£E de uma empregadax para casa de família; à ruaCastro Alv?s 19 — Meyer.

(T 6299 ) 3

Departamento da Fa-
zenda de Minas Gerais, no

Rio de JaneiroPAGAMENTO DE JITCOS
Serão pagas hoje. 15, das 13.30llor:is' as ss^ulntos relações:CDPOES" de 7°«: — Até 30-3.CAUTELAS de 7°;°: — Até 104.Rio, 15'0!37. — ARTUR FELI-CISOTio. funerlntendentp.

ÍT 24719

editais

Juízo de Direito da Quarta
Vara CiveJ

INVENTARIO DO FINADO DR.JOAQUIM DOMINGUES DASILVA JCJNIOR(rAUECIDO EU l*ORXUGAL)
Ariso aos interessados

D. Ana Doiningues da Silva,residente & rua Conde de Bon-fim n. 407, inventariante do es-jollo do finado Dr. JoaquimDomingues da Silva Júnior, avi-sa a quem possa interessar, quese acha aberto no Juizo daQuarta Vara Cível desta cidade,o respectivo inventario, e, quetodos os interessados deverão seentender ccm o seu advogado
Dr. Lopes de Sousa, & ruado Rosário n. 152, saia 3, antebdo encerramento do mesmo.Rio de Janeiro, 31 de Maio de1937. — Ana Domingues daSilva. (S 9888

AVISOS RELÍG30S0S

Frei Fabiano e Santo
Antonio

Uma devota de Frei Fabiano ede Santo Antonio vem publica-mente agradecer uma especial
Braça desses Servos do Senhor. —

LEMOS. (T. 6.089
Santa Tcresinha tíe Jesus

Uma devota de Santa Terezlnhade Jasus vem publicamente agra-decer-lha uma grande graça. —
A. ROCHA. (T. 6.090

Grêmio Jcão CaetanoASSSMBLE'IA GITHAL EXTRA-ORDINARIA1.° Co7ti>ocaccloDe ordem do Sr. Presidente daJunta Governativa, convido os se-nhores socios quites a se reuni-rem em Assembléia Geral Extra-ordlnaria, á realizar-se na Quar-ta-feira, dia 16 do corrente môs,as 20 horas.Ordem do dia :Leitura do relatorlo da Comls-são de Contas do ano de 103CEleição da Diretoria.Interesses ge.-ais. O Secretarioda Junta — JORGE F. DA COS-TA-  tTJBOlG
Sociedade Beneficente dos

Brasileiros NatcsRUA CAMERINO NO 99, £QBDe ordem do Er. Presidenteconvido a todos associados a com-parecerem à assembléia geral arealizar-se Segunda-Feira, 14 docorrente, ás 18 horas.Matéria da ordem do dia: Complementos do art. 24 do ore-sente estatuto.Rio de Janeiro, 12 de Junho de1937. - ANTENOR BERXARDES,Xo Secretario. (s 34874

LEILÕES

LEILÃO
DE PENHORES

23 de Junho de 1937
CASA JGSE' CAHEN

Rua Silva Jardim n. 7
. (S 34983

LEILÃO DE PENHORES
C. B. Áurea BrasileiraEM 32 DE JUNHO DE 1937SECÇAO DE PENHORES — KUASETE DE SETE.MBlíO, IS7O Catalogo será publicado no"Jornal do Comercio" no dia doIeiIà0* (C 62030
.cm fconomicaL DO RfO PR UAHETrO

T>£vM/1íA-62 de uma empregadaP"»ra casa de um casal, quedê referencias de sua conduta: ãrua Borçv.r Monteiro n. 47.
(T 19STJ' 3"ORECltiA-SE Qe uma empregadadomestica; i rua Padre Mlgue-Uno n. 110. Santa Teresa.

(T íoaofii sT>REClâA -&E de umà boa em-pregada para todo serviço doum casal sem filhos que durmano aluguel; & rua Senador Euse-blo n. 352. terreo. (T 18823; 3lpRECISA-SK de uma empregai«la. Para arrumar apartamentode casul, das sete horas ao melodia; tratar na rua Alm.rante Go-mes Pereir*'. n. 21, apartamento 5,Urca- (T. 13U-1) JT>RECISA-SE de uma emprega-
7" da, para serviços de u.ti casal,a rua Itapiru n. 1^3, caf.a 34.

_(T. 13722) aORÃ3lsÃ-£E uma moca, pára, serviços leves: & rua c'.o Ria-chuelo 30; apartamento 70.
cr i: aJ > 3T>RECIicu\-£E de uma emprega-apara os serviços de duas ues-soas, que saiba cozinhar, ordem;-do 1203000, que durma no aiu-gucl, á rua Pedro Américo 47. —Catete. it J0241 3

l>REC'LSA-áE de uma mocinhapara casal sem filhos; á ruados Arcos n. 23. Tel. 22-9513.
(T 2i9:i| 3

pRÉoiSA-SÊ de uma pãra~co-*- peirar com pratica de pen-sio; á rua Sete de Setembro 10220_andar.  (T 1179i 3
pRECISA*-SE de uma menina de13 a 15 anos, branca, paraama scca e serviços leves; á ruaSacadura Cabral n. 341, sobrado— Telefone 43—&327.

IT 24747» 3

. «JANEIRO
LEILÕES DE PENHORES,

f" ' MATRIZ - ,
f' (JÓIAS) I
OU 9 ÀS 11 HORAS l

AGENCIA 7 DE SETEMBRO
KUA7DE SETEMBRO, 205*
" (JÓIAS) \
DIA 15 AS 11 HORAS

AGEHCfAlHPEBATPIZ LEOPOIDIXÁ

A Santo Antonio, Frei
Fabiano e Frei Rogério
De Joelhos agradeço as graçasobtidas. — M. SEIXAS.

(T. 6.022
Virgem de Loran, da

Argentina e Virgem de
Pompéia

A. Lemos vem publicamenteagradecer uma grande graça obtl-da da virgem de Loran, da Argen-tina e Virgem de Pompéa.
(T 6001

Nossa Senhora da Pena
Uma devota de Nossa Senhorada Pena, vem agradecer-lhe umaespecial graça. — A. L2JMOS.

(T 6032
A Frei Fabiano de Cristo

Arradcço na graça» alcançadas.- O. M. (T 1034

U1P.tEOPOlDIHAESQ.DE LUIZ DE CAM0*ES
(JÓIAS E MERCADORIAS) .

DIA 11 AS 12 HORAS if
AGENCIA DA BANDEIRA \•- PRAÇAQA BANDEIRA 'é
Jjh
(JÓIAS E MERCADORIAS) ]i DIA 12 AS 12 HORA^ y I

(C 61778
CASA JOSE' CAHEN

Leão da Silva & Cia.
"Sucessores"

"Filial" rua D. Manuel 24
Leilão em 14 de Junho de

1937.
(S 16841

ANÚNCIOS

(Continuação da Ia pag.)

Frei Fabiano dc CristoPromessa obtida por MAURA.
(T 24635

Frei Fabiano de Cristo
Uma devota agradece piedosa-meute duas grandes graeos roce-blda3. '(T 18785
Frei Fabiano de Cristo
Tor uma graça obtida agrade-ce. — AMAI/PA DS SOUSA PIN-TO. (T 24748

São Judas Tadeu
Agradeço a grande grnça obtl-da. — REGINA OUTENCIA.

(S. 34.396

A' PRAÇA
Declaro, eu abaixo assinado,

que ncjta data vendi ao Sr. Artenio Dias Ferreira Matos o meuestabelecimento fito á rua Gt-no-rol Polidcro n. 25, ne$ta Capl.ul. livre e desembaraçado, ato 3'.CcCiíLo data. Quem sc julgaierrder. o. -.eiva aprfc:nlar f-useitlllcs p.-.r.i o r—pectivo pifa-mento.
Rio c; Jir:ciro. 12 dc Junho dclf37. — JESUS QUINTAES.

IT 21303

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

2a PARTE

EMPREGADAS DOMESTICAS
T>RECISA-£E de urna empregada* para ajudar a serviços levesem casa de família, que durmano aluguel; a rua da Passagem11. 74, wbrado. Botafogo.

(T 24636) 3
PRECISA-SE d3 uma moça paraBjudante de alfaiate; á rua5£o José b4, 3U. andar.

__ (T 1028) 3
PRECISA-SE manlna branca de13 a 16 anos para serviços le-vos. Paja-se bem. Av. dos Dc-moCTatico* 11. 017. e. 3. (T 3315) 3
T>REC1SA-SE do copeira arruma-A deira, dando referencias; tra-lar â rua Barata Ribeiro n. 638.

(T 6157) 3
PKECXSA-Sr de uma boa copei-ra cjm bastanre pratica dop^nsílo; á rua do Carmo n. 63, 2°a na ar.  _ (T 13260)_3
pRECISA-SE de uma mocinha*• clara para copeira e arruma-dclra. Ciucr-se pessoa multo llm-pa c honesta, n Avcnlaa EpltacloTcssoa n. 12 — Ipanema.

lT_ 132Õ7)_ 3
piiECISA-tE dc uma orrumadel-*¦ ra e copc ra com pratica, dor-me no aluguel. exlgcm-se refe-rcncias; a rua Marlz e Barros 273.

IX 13266) 3

T>RECISA-SE dc uma empregadaA á rua Josi Hlglno n. 367, Ti-J^ca- __ (T 24749) 3
T>RECISA-SE de uma boa copei-x ra e arrumadeira de côr, paracasa de tratamento, não dormindono aluguel. Pedem-S3 rsíerenclas;u, rua Ramon Francj n. 48. Praia Vermelha. (T 1133) 3
pRECISA-SE de empregada docòr clara, para copeira tenaobastante pratica, dorme no empre-go. paga-se 80S000; á rua I>ols daDezembro n. 32. (T 1I52> 3T>RECISA-SE em casa estrangei-ra, de uma boa empregadacom pratica de arrumadeira e ser-vlços úomestleos; nao lava nemcozinha; á rua Conde de Baependln;_48. (S 9807) 3¦pRECISA-SE de uma empregada1 para casa de casal sem íl-lhos; á rua Riachuelo 386.

 _ (T 24871) 3
p>RECISA-SE de uma empregadapara todo o serviço; á ruados Inválidos n. 2*3, sob.

(T 1236) 3
T>RECISA-SJ5 de uma empregada

para todo serviço dc um ca-sal sem filhos; á rua Juruparí 23,Saenz Pena. (T 1237) 3
pRECISA-SE de unia moça de 13A a 15 anos, para tomar coníade dois garotos; & rua Araújo Lei-tfton. 20, casa IV. (s 8907) 3
T>RECISA-SE de uma moça pa-ra ajudar nos seryiços dc co-zmlia: á rua da Assembléia n. 63.2o andíir. telefone íS-e^O.

 _ (T 1227) 3
TT>RE"CÍSA-~SE de uma copeira*¦ com pratica de pensão, decôr branca: á rua das Marrecasn. 44. loja. __(T_1223 ) 3T>RECISA-SE de uma boa empre-gada para casa de pequenafamília; da-se preferencia a bran-ca: á. rua Cosme Velho 124, ca-sa9 0, Águas Ferr?f.s

(T 1045) 3
ORECISA-SE de empregada paratodo serviço de família, menoslavar e encerar, que durma noaluguel; á rua Torres Sobrinho36, Meyer.  (T 10541 3"priECISA-SE de duas moças
, brancas, com pratica de hotelfamiliar, exigem-se boas referen»elas, provas de identidade, que sal-bam ler. Tratar á rua Sào Pedron. 360. Gerencia. (T 13371) 3
T>RüCISA-SE de uma empregada*• para tomar conta de uma se-nhora doente e mora no locai:á, rua General Canabar.ro n. 18.(T 24835) 3

COZINHEIRAS
/ JZ IN HE IR A —- Precisa-se par*v forno e 'ogüo para pequen»pensào, exigimos, competencl» —Pagamos muito bem. Rua Dois d«Dezembro n. 118, sobrade.

ÇT 1204) 6
r\FBRECE-6B uma senhora ds^ mela idade para cosünhar dotrivial fino, menos arrumar, emcasa de família de tratamento •dormir no aluguel, ordenado d*100» para cima: tratar & rua Cam-pos da Paz 151 (Rio Comprido).

 (T 24936) •
/AFERECK-SE uma cozinheira pa*v ra pens&o ou casa de íamlll»trata-se á rua do Catete n. íao.casa 4. Telefone 35-2183. dá-sareferencia. (T 24701) 8
/~\FERECE-SE^ do cór, de uma cozinheiraforno « fogào, daboa conduta, dormu fóra, parafamília de tratamento, ordenado250S000; á rua do Catete n. 33S.das 9 ás 17 horas. (T 24868) 6

d«rua
/7|FERECE-SE cozinheira" forno e fogüo: tratar Macedo Sobrinho n. 46. telefone26-2954. das 9 horas em dlant».Dá-sn referencias. " (T 24879) 8
/"\FERECE-SE llm chefe dc cozi-^ nha f>ara hotéis, pensões oubanquetes. Telefone 25-4G51.

(T 1C64) 6
T>RDCISA-tSE de uma boa coai-*• nheira para o trivial em uma
pequena pensio e também precl-sa-sc dc uma copclra com pratica;4 rua Regente Feljó n. 112. !•andar. (T_24916) 8
T>REC.ISA-SE de um ajudantsA de cozinha com muita pra-tlca; á rua BarJo de Bom Retiron. 297. tT 113:3) 6
PRECISA-SE de uma empregada

que saiba cozinhar o trivial,
paga-se 805000; it rua Luís de Ca-mòes n. 82, sobrado.(T 1129) 6
T>RECISA-SE dc uma cozinheiraA do trivial fino para casa de
pequena família e que durma noaluguel; á rua dos Arcos 31.

iT 1130) 6
PRECISA-SE d* uma coanhelr»

para pensio; à rua BuenosAires a. 166, 2°. (T atMSi *
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pRECESA-SB de um» cozinheira A LFAIATE — Preclsa-so do bom A LUGAM-SE dois bons comodospara o trivial em casa (Io fa- oficial em palotós do case- lndopondontcs, preço 1B0S* ámllln portuguesa; pedem-se refe- ¦ mlrn o' brlm n ano tenha prntli»rendas; ordenado até 1503; pro- tir butelro, oòrvlfn fino: A Av«-fere-so branca. Fstrnrtn Ma rolhai nlda Rio Branco 00. 1° andarRançai n. 81, Madurolra, telefono29-8074. (T 21927) 0¦pRECISA-STC de uma cozinheira•• arrumadnlra pnra umnal s?m filhos; á rua Visconde doItaúna n. 111, casa 02.
 (T 2-1870)

T>RECISA-SE de uma cozinheira
do trivial variado; ordonado130$; á rua Senador ttomnou 254.

(T 2433(1} fl"ORECISA-SE de moça que sal-ba cozinhar bem para casade casal; tratar á rua ProfessorGablzo n. 258-A, caca 0.
 (T 24874) 0

T>RECTSA-SE de uma moça para*• ajudante do cozinha em pon-b&o; á rua da Candelarla n. 90,1" nndar. (T 1224) 0
T>RECrSA-SE do um rapas paratodos os serviços de cozinhade restaurante; á rua Marechalriorlano n. 220. (T 24867) 6"ÒRECISA-SÉ de um cozinheira*¦ para pequena família; á ruaConstante Ramos n. 61, aparta»jnento 1. (T 24866) 6
T3RECISA-SE de uma cozinheira<*• de forno e fogão, para casade família de tratamento; á ruoMarquês de Olinda n. 23.

(T_24880)_fl
BRECISA-SE de boa cozinheira;é rua Arlstldes Lobo 1G7-A.

(T 1048) 6
• 13RECISA-SE de uma cozinheira

para pequena família, Dormi-rá no emprego. Trata-se até ás 9horas da manhã. Rua ProfessorGablso 258, casa XVI.
(T 1070) 6

T>R'" URA-SE uma perfeita em-•*- pregada para cozinheira e la-vadelra em casa de pequsna fn-mllla; que durma no aluguel: ã:*ua 7j n. 290 Catumbí. Ordenado;:203000. _(T 13312|_0
T>RECISA-SE de uma ajudante•*- de cozinha e de "ma ccpelracocn pratica ^»ara pensão; á rua

, • «áo Catete 106. sobrado.
(T 248C¦ 6

COPEIROS E AJUDANTES

T^LAMBNGO — Precisa-se de um" rapaz para encerar, carregar
marmitas e mais alguns pequenosaerviços. Pedem-se referencias; árua Ferreira Viana n. 38.

(T 18259) 9
BRECISA-SE de um empregado

para uma pensão, para en-tregar marmitas, que dê conduta;& rua do Rezende n. 35.
(T 24851) 9

ORECISA-SE de urr lavador de«• pratos, com carteira profis-sional; á Praia do Flamengo 12.
(T 24389) 9

(T 133'7'?) E"ORECISA-SE ds ótima ajudante*• d3 costura com pratica dsvestidos fino."; á rua Dois de Da-zembro 118, ©obrado. Catete.(T 1203) ED"pRECISA-SE de uma aprendiz do* costuras ccm pratica; á ruadas Palmeiras 68.
(T 1202) E 3

T>RECI3A-SE de uma ajudantede costura; á rua da Alfandc-
ga 130, 2o. andar, telefone 43-0111.

(T 13375) E 3

JARDINEIUOS

A LUGA-SE ótimo Jardlncirocom pratica de lavar automo-
vels, encerar casa c outros servi-
ço3 domésticos. Informações Sul
America. Fone 27-9018.

(S 9935) E 4

SAPATEIROS E AJUDANTES
¦pH3CISA-SE de um oficial de* sapateiro á rua Uruguai 306.

(T 24830) Eò
PRECISA-SE de ajudantes parabancada, com pratica de Luís
XV, á rua José de Alencar n. 32,
Catumbl. (S 34731) E 5
TJRECISA-SE-dê-oficiais sapatel-* ros do Luís XV, ponto estel-
ra; á rua da Alfandega 173, sob.

(T 24869) E b
ORECISA-SE de um oficial sa-

patelro para concertos; á rua
lVsconde do Maranguape n. 18.
Lapa. (T 1185) E 5
SAPATEIRO 

— Prealsa-se de um
oficial e ajudante, á rua Ama-

pá n. 1, esquina de Maracanã,r. oxlmo á Praça da Bandeira.
tS 348C9) E 5

EMPREGOS DIVERSOS

AUXILIAR de cscritorlo. — Pre-
cisa-se de um que saiba es-

crever a maquina, e que tenha
pratica de correspondência comer-
ciai. Respostas para a portariadeste Jornal para T 1068.

(T 1068) E

rua Senador Pompeu n. 39.
(T 24854) 12

A LUOAM-SE dois quartos paracscritorlo, casal ou rapazes docomercio, com ou som pensão; árua da Alfandega n. 143, sob.
(T 24853) 12

A LUGA-SE a rapazes, cm casado família, uma boa bala dofrento, á Avenida Henrique Vnla-dares 152, apartamento 21, porcima da Garage Mon imexi sai
[T 24855) 12

A LUGA-SE om casa do família" uma sala do frento por 1503,
para um casal sem filhos, podelavnr e cozinhar não falta aguaá rua São Pedro n. 173, Io andar.

 (T 24788) 12
A LUGA-SE um quarto mobiladocom ou sem moveis, a rapazdo comercio a 100S o 1203000; &Avenida Mem de Sá n. 206, terreo(T 24783) 12
A LUGA-SE por 1803000, pequena" loja, própria para oficina decalçados; 4 rua Senador Pompeun. 14. (T 1153) 12
a LUGA-SE uma cadeira para eu-

graxate com licenças pagasaté o fim do ano, bom ponto; árua Visconde do Rio Branco 16.
(T 1141) 12

A LUGA-SE era casa de famíliade respeito, um quarto a se-nhor ou moço solteiro; á rua Teo-filo Ottonl n. 152, sobrado.
(T 1127) 12

A LUGAM-Sü vagas, com refel-" ções, para rapazes do comer-
cio ou estudantes; á rua BuenosAires n. 46, 2o andar.

(T_116S) 12
ALUGA-SE em casa de familla" de todo o respeito, duas va-

gas e sala de frente, com pensão,a 1558000; á rua S. Pedro 118.
2o andar. (T 1163) 12

A LUGA-SE o sobrado da rua" Frei Caneca n. 131. Trata-
ee á rua Frei Caneca S5. Loja.

(T 1187) 12
A LUGA-SE uma vaga, em quar-" to de frente com pensão, e

agua corrente, exlgem-se referen-
cias; á rua da Assembléia 81, Io.

(T 1172) 12

J»RECISA-SE de ajudante
de copelro branco, exl-

Sfem-se referencias. Orde-
nado 200S000; á rua Lopes
Quintas n. 135.

(T 24G53) 9

BARBEIROS

PRECISA-SE de um bom oficialbarbeiro para efetivo; á ruaAssi3 Carneiro n. 22. Piedade.
(T 1132) E 1

:aixeiros e ajudantes

PRECISA-SE de um caixelro no
Café Esmeralda; á rua 8 de

Dezembro n. 42. (T 24857) E 2

A DMITEM-SE mogas aprendizes
para posponto; á rua Barão

Ubá n. 45. (T 1044) E
MPREGADO, pari pensão ou

casa de família. Oferece os
seus serviços. Também para reca-
dos; dá Informações á rua Tavares
Bastos n. 37 — Catete.

(T 24041) E
fíCERADOIl. calafetador paraserviço diurno ou noturno,

oferece, para serviço de escritório
ou famílias, favor telefonar para42-2979, chamar tíllvino.

(T 1146) E
]\/fOÇAS ativas — Precisa-se, AIyJL rua General Gamara 387, sob.

(T 1138) E
U/S OÇA datilograía, com • praticacie escritorlo e conheça bem o
português, precisa-se; tratar á
rua Miguel Couto n. 103, 1o an-
dar, hoje, das 17 horas em diante.

(T 24936) E
TVSTOÇAS e aprendizes que sal-¦J-»JL,bam coser na maquina parafabrica de bolsas; à rua Marechal
Floriano n. 227, loja. (T 24918) E

PRECISA-SE de um empregado
para armazém, rua e balcão;A rua do Bispo n. 124.

(T_ 6247) _ E 2"ORECISA-SE de um caíxeiro
com pratica de botequim,com mais de anos; á rua S5.oCristov"o n. 101. (T 1217) E 2

alfaiates e costureiras

ALFAIATE — Precisa-se de um
bc oficial para inanteaux ecostumes de senhoras; â Av. RioBranco :->3, 2o andar, sala 2.

(T 1232) E 3
ALFAIATE — Precisa-se de umajudante ou meio oficial; árua Bento Lisbôa n. 83. Catete.

(T 1230) E 3
A LFAIATE — Prccisa-se de oli-•* *• ciais para paletós; á rua Vis-conde de Itauna n. 44, sobrado.

(T 24902) E 3
A LFAIATE — Precisa-se paravestidos simples, paga-sebem; á Avenida Calogera n 18,apartamento 22 (T 24876) E 3

LFAIATE — Precisa-se de um^ bom butelro. Paga-se de 4303£ 5006000. Tratar na Segunda-feira; á rua ^a Alfandega ju. 293«obrado. (T 12934) E 3
X LFAIATE — Precisa-se Oe umajudante de paletós e de ummenino para oficina (limpeza e re-cados) . Avenida Rio Branco 90,1°. andar. - (T 10Q7) E 3

Y> ORDADEIRA~á mao' —~ Preci-sa-se de uma para oficina deroupas brancas, tratar no Largo daCarioca n. 8. sobrado.
(T 24757) E 3

CCOSTUREIRA para vestidos' simples — Precisa-se, paga-ee bem; á Avenida Calogeras 18,s-partamento 22 (T 24877) E 3
{COSTUREIRAS — Precísa-oe, á^ rua Uruguaiana 72, 2o. andar.

(T 10577) E 3
J>RECISA-SE de um bom oficial•* de alfaiate para obra sobresnedlda, fina, á rua Carvalho deSousa 283, Madurelra.
^ (T 24P(^) E 3"ÕRECLSA-SE de boas ajudantese costureiras com pratica deoficina, paga-se bem; á rua doPasseio n. 42, loja. (T 24925) E3
T>RECÍSA-SE de melo oficialalfalte adiantado e de bonsoficiais por peça; para pa-letós; Ã rua do Ouvidor 160, 4oandar. Sala 9. (T 1182) E3
T>RECISA-SE de dois oficiais dealfaiate com pratica de pa-tetós; & rua Senador Eusebio 75.¦obrado. (T 1162) E 3
T>RECISA-SE de boas costureirascom pratica de fabrica decamisas, cuecas e pijamas; á ruaVlsconc*e de Itaúna n. 31.

(T 6253) E 3
T>RECISA-£E de boas costureiraso aprendizes para \»stldos fl-nos, paga-se bem; & rua do Ca-tote n. 74, sobrado, tel. 22-7917.

(T 1135) E 3
ERECISA-SE de um ajudante "do

paletós: á Praça Tlradcntesa. 51, 3° andar. (T 1148) E 3¦pRECISA-SE de um ajudante de
paletós, & rua Machado Coe-lho a. 38. (T 24865) E 3

T>RECISA-SE de uma boa costu.reir^ com multo pratica: irua Ipiranga 69, apart. 1.
 '.T 24940) B 3

T>RECISA-SE de um bom ofl-X- ciai de calças sob medida:á rua da Alfandega n. 207-S. Nãosendo habilitado é favor nãocomparecer. (T 1215) E 3
PRECISA-SE de aprendiz e bõr-dadeiras a mfio para costurafina: A rua Plratlní 57. telefo-ne 28-3870. (T 1053) E 3

pBECISA-SE' üe um pequeno do
18 anos para botequim, com

pratica; á rua Marlz e Barros
n. 403, tratar depois de 6 horas.

(T 1173)_E
|>RSCISA-SE empregado para ca-

fé e lelterla; á rua S. Crlato-
vfio n. 120. (T 24903) E
PRECISA-SE um menino, paraserviços leves; á Avenida
Paulo de Frontln 670.

(T 1170) E
'fJRBCISA-SE cie um cafetelro,

que dô referencias de sua
conduta; á rua Visconde do Rio
Branco 43. (T 1169) E
"ORECISA-SE de um rapaz com*• pratica de padaria e armação
dá-se preferencia a português e
que traga referencias; á rua Pc-
tropolis n. 12. Santa Teresa.

(T 24740) E
RECISA-SE de um garoto parallmpesa de farmacla; á rua

Republica do Perú n. 43.
(T 24744) E

¦pRECISA-SE do meninos paravender balas dentro de clne-
mas podendo ganhar de 608000 a
1305000 por mês, na rua Miguel
de Frias n. 35, loja, fica no fim
da rua Visconde de Itaúna, traba-
lha das 14 ás 22 horas ou das 19
&s 22 horas. (T 1137)_E
PRECISA-SE de um bom polldor

para todos os metais, oficina
do ulqullagem; A rua Evarlsto da
Veiga n^lig. (T_1142) E
PRECISA-SE de moças com pra-tlca para embrulhar balas e
caramelos e que tenha carteiras
profissional o sanltana, & rua Ge-ncral Caldwell n. 69.

(T 1154) E
¦p-RECISA-SE de um pequeno

para carregar marmitas, de 13
a 14 anos; á rua Buenos Aires
n. 208, sob.  !T_24859) E
PRECISA-SE de um jarregador

para trabalhar com um cpr-rinho; á rua Castro Alves n. 12,
Meyer. ,T _:528) E
PRECISA-SE de um bom aju-

dante de forno; á AvenidaMauá n. 139. Santa Teresa.
(T 24872) 35

PRECISA-SE de um rapaz Cz 15
a 17 anos, que more proxlmoao Largo do Machado. Tratar, pelamanhã, na casa n. 23. 1°. andar,da rua Cruz Lima. (T 24842) E

A LUGA-SE esplendida sala lnde-
pendente, a um senhor do

respeito, com liberdade, proxlmoA rua do Rlachuelo; cartas paraT 1240, na portaria deste Jornal.,T 1240) 12
A LUGAM-SE grãndõ_o 

~ arejado
quarto Independente, á rua

Santana n. 79 ou 83; outro A rua
do Livramento n. 188.

(T 1245) 12
A LUGA-SE. com pens&o: A rua" Teofllo Ottonl n. 58, 2o an-

dar, um • quarto a dois rapazes.
 (T 2487:) 12

A LUÕA-SÉ-bom quarto mobl-" lado, a dois rapazes ou casal
que trabalhe fóra. Boa pensão,em casa de família distinta, temtelefone; á rua da Assembléian 58, 2° andar. (T 1226) 13

gALA, quarto, com boa arca o
quintal; alugam-se; A rua

Sfto Carlos n. 58. (T 24787) 13

PRAIA FORMOSA
ALUGAM-SE Fala t quarto do^ frente a casai sem crianças.Proço 1303000; unlco inquilino; Arua Carlos Gomes 11U.

(T 24816) 14
ALUGA-SE esplondUlo quarto,rua do Livramento 188, ou-
tros á rua Dr. Sá Freire 116, e
General Canabarro n. 44.

(T 1246) 14

JjAPA E CATETE

ALUGA-SE quarto ou sala mobl-
lada com relativa liberdade; á

rua Anorado fercenco n. 11. Ca-teto. IT 1147) 10
aTlugam-SE bons quartos Indo-" pendentes corn ou sem moveisa cavalheiros ou casais sem fl-

lhos em casa do boa apresentação1505000 c 1003000 a um minutoda Gloria, á rua Cândido Mendesn. 57. (T 1126) 16
A LUGA-SE uni bom quarto, a

cavalheiro com boa mesa; á
rua Carvalho Monteiro n. 9, Ca-
teto. (T 24863) 18
ALUGA-SE uma boa sala do

frente, em casa de familla
distinta; á rua do Catete n. 52,
sobrado. (T 24938) 16
A LUGAM-SE em "casa da pequo-na família, duas ótimas sa-
Ias Juntas ou separadas, a casal,
pôde cozinhar, serve para nego-cio; á rua do Catete n. 254. r.o-brado, tem telefone; proxlmo aoLargo do Machado. (T 13378) 16
ALUGA-SE em casa do familla,

unlco Inquilino, sala dofrente, independente, a três ml-rvutos da praia do Flamengo; vertratai á rua do Catete n. 92,caca 10. (T 24378) 16
AIjituyi r« excelentes aparta-a.mgam-se mentos dC5de Bs.280$000. Chaves no local. Trata-seá rua do Ouvidor n. 90 — Io.an-dar. Tel.: 23-1825. Ramal f_.

(C 62013) 16

AliKrn.ro um ôttmo prcdlo AAiuga-se rua Aura n; 138Fronte — Alususl 320». Trata-soA rua do Cnvldor n. 90, 1». an-dir. Tel. 23-1325 — Ramal 2H
 (C 62"AO) 20

Alil(rn.ci> u,n ót'mo prsdlo' ArUft pcr, oom2 quartos. 2 salas, banheiro com-pleto, cozinha. Aluguel 3508000; aschaves no local. Trata-se A ruado Ouvidor n. 90 — 1°. andar.Telefono 23-1825 — Ramal 26.
(C 62043) 20

GAVEA 
— Aluga-so um ótimo

prédio na rua Aura n. 136,frente, aluguel 3208000; trata-seá rua do Ouvidor n. 90, 1° andar,telefono 23-1825 — Ramal 28.
(C. 62008) 20

LEME E COPACABANA

Alllfra.co ° cxcclonte aparta-mubd mento n. 74 do Ed.Tietó. Avenida Atlantica n. 24 —
Chaves no local. Aluguel 750S —
Trata-se A rua do Ouvidor n. 93— lu. andar, telefone 23-1825 —Ramal 26. (C 62012) 21

A L1" " AM-SE excelentes quartos" para cavalheiros ou casal semfilhos; preço de 150$ a 240S, A ruaBarata Ribeiro 216, perto do HotelCopacabana Palaco. (S 8045) 21
A LUGA-SE por 4OOSOOO e taxas.

.ótimo apartamento com dois
quart.., sala de Jantar, saleta, co-zinha completa, banheiro comaquecedor, tanque e arca á ruaSá Ferreira n. 210; as chaves noaoartamento 3. (S 11860) 21

A PARTAMENTO — Copãcabã-na — Aluga-se em lugar al-to com.dois quartos, sala, quln-tal e varanda com vista para omar, por 4QOSOOO; • á travessaSanta Leocadia n. 56; transversalá rua Pompeu Loureiro.
(T 24C93) 21

A LUGAM-SE ótimo sobrado e
lindas salas do frente, todaacom agua corrente e gás, ex?lu-slvamenve para fins coiuerclais,no moderno prédio da rua Buc-nos Aires n. 147. Tratar no so-brado. (T 1219) 12

Aliio*n apartamento, saleta,fialSo nobre e ba_nheiro com ou sem pensão; á Av.Mem de Sá 108, 2o. andar.
(T 18781) 12

A LUGA-SE em casa de pequena" família, uma sala de frenteIndependente a senhor de trata-mento ou a casal sem íil.i-s. Ruado Senado 109. ^S 34837) 12

ALUGA-SE um bom quarto comou sem moveis, tem bom ba-nheiro, casa sossegada. Rua An-drade Pertence 40. Catete.
(T 1069) 16

ALUGA-SE, ca^a pequena con-fortavel, linda vista sobre omar, clima de montanha, muitaagua; á rua Santo Amaro 175, re-sidencla n. 8. (T 1059) 16
ALUGA-SE em casa de casal, 2ótimas salas ou metade deuma casa de máximo sossego —
Rua Bento Lisboa 103, sobrado.

ÇT 24847) 16"X LUGAM-SE salas a casais e va-
gas a rapazes com pensão; árua Correia Dutra n. 59.
  _ (T 24845) 16

f~1ATETE — Aluga-se um quartomobilado para casal com óti-ma pensão, 4003000. um quartopara solteLro 2008000, uma vaga
per 180$000; á riia Carvalho Mon-telro n. 21. (T 1047) 16

/-lOPAOABANiA — Aluga-se o^ excelente apartamento n. 74,do Edifício Tleté; Avenida Atlan»tlca n. 24, as chaves estão no lo-cal. aluguel 7508000; trata-se narua do Ouvidor n. 90, Io andar,telefone 23-1823 — Ramal 26.
(C. 820*12) 21

\ LUGA-SE bom quarto mobila-
do, em casa nova; á AvenidaPaulo de Frontln 350, sob.

(T 18542) 24

/COPACABANA — Em casa de se-^ nhora só e de multo asselo,aluga-se um grande quarto ou sa-la de frente, muito arejados, semmoveis, a cavalheiro distinto, pro-xlmo do mar. Telefona 27-0761.
(T 1060) 21

EDIFÍCIO PRAIA — Ave-
nida Atlantica n. 784 —

Posto 4 — Apartamento no-J.  A LUGA-SE por 1103000, ótimoVO, de máximo conforto, es- A comodo; á rua Santa Alexan-merado acabamento, am- I drlna n. 129; chaves com o oncar-
pias varandas e panorama *""*
encantador. "Bastos de Oli-
veira S. A.";'á rua do Ou-
vldor n. 59. (T 6279) 21

ALUGA-SE Atlmn caim om lujnr A LUOA-SE umn casa novn om A luqamaauduvol, com 3 quartos, duns, "s Januarlo- A rim A t! F casus o
snlas. porflo, etc., A rua doa Oo- Crtettoo n 72®W 1-7. ^ eia toto. baiiroii: i.
trata°rn 'n"' m ,,0nt0 ft"*Vi t0K' dUns 'sal^. ia' 7%1C°'trata-so na mosma. <T 810) 23

A LUGA-SE uma boa casa com•***• três quartos, duas salas o hnm
quintal; A rua Navarro n. 202,preço 3003000, Itaplrú. '

(T. 18585) 28
ALUGAM-SE sala, quarto e co-alnha e mais pertences; áTravessa Agra Filho n. 3, bondeCoqueiros. Catumbl. (T 13204) 23
ALUGA-SE á rua Catumbí CD,sorvindo para qualquer ramo,do varejo, tem residencla, chavesno sobrado. (T 18744) 23
ALUGA-SE um ótimo quartoencerado e uma saleta a ca-sal; tratar á rua Itapiru n. 16,
porão. (T 24667) 23

A LUGÀ^-SE um quarto para ca--"¦sal som filhos, A rua do Cunhan. 29 — Catumbl. (T 1075) 23
ALUGA-SE quarto independentea casal ou rapazes do comer-cio; A rua Catumbl n. 12-A, sob.

(T 24789) 23

randa c Jardim, a cosal sem fl-lhos; prc?o 3ã0$000; serve parafamlüa estrangeira; chaves nacasa fl. (T 24455) 23
A LUGA-SE uma pequena casa,com quarto, sala o cozinha;aluguel 1508000, exlge-so flador; arua São Luís Gcnzaga n. 122,casa_4. (T. 18563)_25

ALUGAM-SE boas casas com sa-la, quarto o cozinha e maisdependenclas; á rua Zoferlno deOliveira n. 20, S. Cristovão.
(T 18525) 25

RIO COMPRIDO
A LUGA-SE o prcdlo da ruaGreenhalgh n. 23-A, Itapirú,com tres quartos, duas salas e de-mais dependenclas, fogão e aque-cedor a gás. As chaves encon-tram-se no n. 21-A da mesma rua

(T. 539) 24
ALUGA-SE bonito quarto lnde-

pendente a rapazes ou casal
que trabalho fóra, com ou semmoveis, em casa de família; á ruaArlstides Lobo n. 150.

(S 8942; 24

A LUGA-SE um bom quarto comUma boa varanda; á rua Dr.Sá Frelro n. 57, São Cristovão,comodo (T 18530) 25
ALUGAM-SE para família, umasala e dois quartos grandes,e demais dependenclas, em casa defamília pequena; á rua HenriqueChaves n. 5, proxlmo ao campocc Vasco. S. CrlstovAo.

(T 24597J_ 25
A LUGAM-SE sala e quarto defrente a casal de respeito,serve para dentista o um grandequarto independente; á rua Fon-seca Teles n. 120, e dois grandesquartos; á rua Carneiro de Cam-

pos n. 34, em centro de grandeterreno. (T 61o0) 25

A LUGA-SE em casa do famíliarespeitável, um quarto defrente, com refeições "e com ousem moveis, a casal sem filhos oua senhor de trato, á rua Aurelia-no Portugal 81. Rio Comprido.
(T 2812) 2i

A LUGA-SE a quem comprar al-" guns moveis o prédio da ruado Bispo 30, casa 2, aluguel 4203visitas das 8 horas em diante .
(T 13200) 24

ALUGA-SE boa sala de frente á
rua Itapirú n. 256.

(T 24625 ) 24

A LUGA-SE uma casa bem areja-" da, com multa agua, 2 salas,
quartos, cozinha, etc., preço300$. Rua Azevedo Lima n 218,Rio Comprido. (T 18609) 24

ALUGA-SE um quarto para umasenhora só ou um casai quotrabalhe fóra; á rua Miguel deFrias n. 58, casa n. 5.
(T 38350) 25

A LUGA-SE um apartamento, re-
presentando uma residencla,completamente Independente, con-fortavel o luxuoso, em todo o se-

gundo andar da rua Sá Ferreiran. 30, posto 6. Pode ser visto a
qualquer hora. (T. 931) 2o

GLORIA 
— Alugam-ss execelon-

tes apartamentos desdo 280$
as chaves estão no local; trata-seA rua do Ouvidor n. 90, Io andar,fonb 23-1825 — Ramal 20.

CC. 62013) 16

A LUGA-SE sala de frente, mo-" bilada, a um senhor, 1205000,ou a casal que trabalhe fóra. Ca-sa de pequena familla; á AvenidaHenrique Valadares 79, sobrado.
(T 24898) 12

A LUGA-SE um ótimo quarto*¦ com ou sem moveis, paracasal que trabalhe fóra ou pararapaz, preço modlco; á rua doRezende n. 56, 2o andar.
(T 24895) 12

ALUGAM-SE uma ótima sala" tie frente o um magnífico
quarto com pensfto; «. rua SilvioRomcro n. 24, telefone 42-083<J.

 (T 24891) 12
A LUGA-SE um quarto para ca-sal ou dois moços, com óti-ma pensão, em casa de famíliade todo respeito; á rua dos In-validos n. 178, em frente ao Ho-tol Mem de Si. (T 24884) 12
A LUGA-SE um quarto com duas

Janelas para casal; á rua SãoJosé 93, 2o. andar, proxlmo á Ave-nlda. (T 1064) 12
A LUGA-SE bom quarto bem mo-bilado em casa <le uma senho-hora viuva a cavalheiro distintoou casal; á Avenida Gomes Frei-re 140-A terreo, cas multo lim-

pa, discreta e sossegada.
(T 24843) 12

T INDA sala de frente com ousem mobília, aluga-se a se-
nhor de tratamento, liberdade re-latlva; Cândido Mendes 35, Glo-ria. (T 1055) 16
/*\UARTO — Aluga-se de frente,
Vp mobilado, com caíò, unlco ln-
qullino, proxlmo ao Largo do Ma-chado, á rua Eurlcles de Matos7, apartamento 3. Laranjeiras.

(T 13373) 16

FLAMENGO

ALUGA-SE ótimo quarto grandepara moças, rapazes ou a ca-sal, ou a qualquer negocio, dá-se
pensão, á rua Candelarla 89, Io.andar. (T 1212) 12

A LUGAM-SE um bom quarto eduas vagas com pensão; á Tra-vessa do Ouvidor n. 11, 1°. andar.
(T 1209) 12

LUGA-SE em casa de familla" vagas a rapaz do comercio oumoça, que trabalhe fóra; á ruada Alfandega/130, 2o. andar.
(T 13374) 12

]pKECISA-SE de uma moça
que seja uma perfeita

datilografa e que saiba
também taquigrafia; & rua
da Alfandega 144, Io.

(X 24852) E

PRECISA-SE de uma boa oostu-reira atellcr de Mme. Rocha.

PRECISA-SE de melo oficial debombeiro e aprendiz com al-
guma pratica á rua Amapá r 1,esquina de Maracanã, proxlmo ftPraça da Bandeira. (T 1056) E
B~RÊCISÃTSE de um rapaz paracarregar marmitas; á rua Joa-
quim Nabuco 80. Copacabana —
Posto 0.  (T_1081)_E
PREC*SA-SE de homem para o

limpeza e tomar ccnta de uma
casa do comodos. Exige-se con-
duta. Ave-'-1:» Marechal Floriano
112, sobrado. Tcclfene 43-3336.

(T 24836) _E
RAPAZ de 16 anos mais ou me-

nos — Precisa-se para servi-
ço limpo e na rua: tratar á rua
Cabuçu 109. Lins dc Vasconcelos.

(T 24882)_ E
RAPAZINHO 

— Precisa-se de
um esperto para llmpesa e

entrega de embrulhos, dc prefe-rencla que Já trabalhou em casa
de fazendas, tratar no Largo daCarioca n. 8, sobrado.

(T 24758) E

CASAS E COMODOS

2* PARTE

CENTRO

A LUGA-SE uma ótima sala ser-vindo para qualquer ramo denegocio; á rua Gonçalves Dias 16,telefone 22-5372. Preço 2008.
(T 24831) 12

J^JDIFICIO Boqueirão —
Avenida Calogeras n. 18

(Esplanada do Castelo), á
dois minutos da Cinelandia
— Aluga-se o ultimo apar-
lamento moderno e con-
fortavel — Tratar: "Bastos
de Oliveira S. A."; á rua
do Ouvidor n. 59.

(T 6275) 12
EM casa moderna e do famíliada respeito, aluga-so um
quarto a um ou dois cavalheirosdc tratamento; á rua FranciscoMuratorl n. 43. (T 1233) 12
QUARTOS — Independente comH agua corrente para rapaz oucasal sem filhos; á rua SenadorPompeu n. 176. (T 1207) 12
QUARTO 

— Âlugam-so uma va-
ga com moveis e pens&o a umumoça seria por 1703000, casa ae

pequena familla mineira; não fal-ta agua; A rua dos Andradas 87.1° andar, perto do Largo do SãoFrancisco; telefone 43-6326.
(T 1151) 121

CALA bem mobilada, com pen-^ são — Aluga-se a casal, cmcasa de familla de respeito, tembanheiro moderno; á rua 7 doSetembro n. 101, 2o andar.
(T 1218) 12

VAGAS de frente — Aluga-se* com moveis e pensão, a ra-paz por 1603000 e ISOSOOO. fa-mllla mineira; á rua da Qultan-da 63, sobrado. Telefone 23-4961,Junto á rua do Ouvidor.
(T 1164) 12

ESTACIO DE SA
ALUGA-SE um bom quarto a' 4LUGAM-SS bons quarto». Incasal ou rapazes, á praça TI- A dependente» a nio"os: nox**df!ra do Senado 12. telefone 22- radentes 75; tratar na loj.i. Largo üo Estaclo de íd 13,1.«10, IT 24841) (T 1231) 131 (T U71) 1*

ALUGAM-SE salas de frente" para casal e quartos parasolteiro, mobilados, em edlilclor.ovo, máximo conforto, ótima
pensão. Banhos quentes Inclui-
ALUGAM-SE bons quartos e" salas, mobilados, com ótima

pensão, agua corrente. Casaisd€;sde 4500000, solteiro 300$000; árua Silveira Martins n. 16 tPraia do Flamengo n. 12
(T 24890)^17

FLAMENGO 
— Em casa de casal

aluga-se um quarto bem mo-bilado sem pensão, a pessoas detodo respeito; á rua Machado deAssis 12. (T 24829) 17
InLAMENGO 

— A' lua Almirante
Tamandaró 54, predi noovo,

família, aluga-se oom quartro defrente com refeições. Muito asselo,crdem; é perto da praia.(T 2484) 17
Flampnp-n — AluBa-se a caiaix. icuiieugu ou 6Cnhora cie todorespeito, que trabalhe fó«ra, salasem moveis e sem refeições,em casa do outro casal. Informa-
ções pelo telefone 25-2139.

(T 24746) 17

Frlifirin QulnV.a. -s. AvenidaHiUUltlU Atlantica 992 e ruaToneleros 244. Alugam-se luxuo -E03 apartamentos a famlllns de ol-to tratamento. Tels.: 27-5074 e 27-3175. (T 18786) 21"KTRÈNTE ao Lido, na Casa Ro-6ada, aluga-se bonito aparta-mento completamente mobilado 3quartos, 2 salas, informações como porteiro. (T 13372) 21

IPANEMA E LEBLON

Alii(r<im.ci> ótimos prédios re-aiugam-se MIltom£ntc cons_truidos, com ou cem garage, á Av.Epltacio Pessoa n. 1034, LagoaRodrigo de Freitas. Aluguel de4003 á 4508000, tendo excelentesacomodações para família de tra-tamento. Chaves no local. Tratará rua do Ouvidor n. 90 — Io. an-dar. Telefone 23-1825 — Ramal 26.
(C 62009) 21-A

regado; tratar á rua Paulo Brega-ro n. 13. Sousa Matos ' Cia.
 (T 1108) 24

A LUOAM-SE um quarto e uma
parte de sala e cozinha, etc,

para um casal; á rua AzevedoLima n. 241. Rio Comprido.
(T 1006 ) 24

A LUGAM-SE bons quartos a" 120$ e a 70$, com cozinha ln-dependentes, a casais ou soltei-ros quo trabalhem fóra; á ruaItapaglpe 08. Tel. 28-3660.
(T 24864) 24

APARTAMENTOS — Alugam-se
luxuosos, dois quartos, duassalas, banheiro em côr, quarto ebanheiro de . empregados, 2 ele-vadores; á Avenida Paulo doFrontln 447. Edifício Maria.

(T 1174) 24
SALA grande 6x8 metros —

Aluga-se com terraço c en-
trada Independente, com direitoao telefone, sem moveis, aluguel1508000; á rua Santa Alexandrinan. 306. (T 1037) 24

\ LUGAM-SE ótimas casas, á" rua Garcia D'Avlla ns. 22 e40, entre Prudente de Morais eAvenida Vieira Souto; tratar das0 ia 10 horas. (T 24892) 21 A
TPANEMA — Alugam-se ótimos

prédios recentemente cons-truidos, com ou sem garage; áAvenida Epltacio Pessoa n. 1.034,Lagoa Rodrigues dc Freitas, alu-
guel de 400$000 a 450S000, tendoexcelentes acomodações para fa-milia do tratamento, as chavesestão no local; tratar na rua doOuvidor n. 90, Io andar, telefone23—1825 — Ramal 26.

(C 62009) 21-A

(Continuação da 4a pag.)

SANTA TERESA

JPLAMENGO — Ladeira da
Gloria 14, casa 9 — Alu-

ga-sc com acomodações pa-
ra família, de tratamento.
— Está aterta. "Bastos de
Oliveira S. A."; á rua do
Ouvidor n. 59. (T G278) 17
ERAIA DO FLAMENGO — Em

casa de família — Aluga-seum quarto mobilado, a pessoasde tratamento. Cozinha de 1*ordem. Garage, 25-3576.
(T 13377) 17

LARANJEIRAS

A LUGAM-SE sala e quarto Jun-tos ou separados, em casa dofamília, a pessoas que trabalhemfóra, com telefone; á rua MarioPortela n. 35 — Laranjeiras.
(T 1239) 18

ÇASA — Aluga-se, nova
com tres quartos amplos

duas salas, banheiro com-
pleto, cozinha e duas areas.
Aluguel 600$000; & rua Sc-
bastião Laccrda n. 58. —
Laranjeiras. (T 6127) 18

BOTAFOGO

ALUGA-SE uma -ttlma sala d«frente, mobilado ou não,sem criança e um casal sem fl-lhos; á rua Visconde Silva 79.
(T 1223) 1#

A LUGA-SE ótima sala de fren-te, mobilada, lndependcnto,a cavalheiro de trato, em casa dedos no preço. Tem também umapartamento com duas peças ebanheiro. Casais desde 7008000.Solteiros desde 4008000. Praia doFlamengo n. 18. (T 24838) 17senhora brasileira; á rua MartinsFerreira n. 42. telefone 26-2924.
(T 24881) 19

A LUGAAI-SE comodos baratissi-mos, para pequenas famílias,fiança ou deposito; á rua Pro-
grosso n. 14. Santa Teresa, bon-des de Paula Matos á porta.(T 13143) 22

A LUGA-SE uma boa casa, parafamília de tratamento, comtodo o conforto, vista deslum-brante; A rua Aarâo Reis, (an-tlga rua Petropolis), 111. SantaTeresa; ver das 14 ás 17 horas,telefone 42-2979. (S 9877) 22
A LUGA-SE ótima residencla,

com tres dormltorlos, duassalas, quarto de banho com todoo conforto moderno, garage e m tis
pertences; as chaves no n. 52 darua Augusta. (T. 958) Í2
ALUGAM-SE quartos com pen-s&o completa, 2G0S000; quar-tos, com duas camas, 2008000 porpessoa; á rua Francisco Murato-ri n. 108, perto do centro.

(T 13369) 22
A' rua Joaquim Murtinho n. 37— Alugam-se ótimo quarto,a rapazes do comercio, em casade família de tratamento, a cincominutos da Avenida. Exlgem-sereferencias. (T 24702) 22

A família de tratamento aluga-se vasto apartamento, estilocolonial, entre arvores, silenciosoe som escadas, tres dormltorlos,6008000. Portão Independente ovista para o Corcovado; á ruaProgresso n. 32, fundos.
(S 10057 ) 22

SANTA TERESA — Aluga-se ln"-
telramente mobilada, por 400}mensais, casa com dois quartos,dua3 salas, etc., com todo confor-to; á rua Costa Bastos n. 160.Tels. 42-0378 e 23-3432.

(T 18777) 22

STA. TERESA — Aluga-se ótimoandar terreo para morada árua Monte Alegre n. 395-A, emSanta Teresa. Aluguel 320S000.Chaves no local. Tratar á rua doOuvidor 90, Io andar, Tel. 23*1825.Ramal 26. (C 62011) 22

SOBRADO — Construção nova áAvenida Venoeslau Braz n. 10— Esquina da Avenida Fasteur.Aluguel 4708. (T 24833) 19
ÜRCA 

— Em casa de distintafamilla aluga-se um ótimo
quarto independente, casa nova,preço modico. Cândido Ozífrie,101. Telefone 28-4755. Terreo.

(T 1C63) 19
TJrpa — Alu^a-cj casa com gara-ge com todo o ccnfcrto.Rua SSo r "bastião 263. Tratarpelo 27-65550, ás 10 horas.

4T C2Í3) 19

SALA de frente — Aluga-se emcasa de todo respeito, a pes-soas de tratamento; á rua Tcrezl-na n. 17; telefono 22-5894.
(T 13366) 32

O ANTA TERESA — Aluga-se por^ alguns meses uma casa mo-bilada, telefone 22-3373.
(T 13085) 22

CATUMBÍ
A LUGA-SE uma sala, em casa

de familla; A rua Dr. Agran. 49, casa 13. (T 214S3) 23
ALUGA-SE um quarto encerado

em casa de todo o conforto a
casal sem filhos: á rua Greenhalghn. 21. Primeira rua depois do pon-to do 100 réis. Itaplni.ÍT 6061) 33

t

SALA com sacada — Aluga-se a
casal sem filhos, podendo co-zlnhar e lavar, á rua Itapirú 401,casa 7. Tel. 28-6010; preço 1203.

(T 24768) 24

PRAÇA DA BANDEIRA

ALUGA-SE uma casa com três" quartos, 2 salas, cozinha, ba-nheiro, fogão a gás, etc. Rua Pa-raíba 38, Praça da Bandeira. In-formações na mesma rua n. 59.
(S 9884) 29

A LUGA-SE a frente de uma casaa família de tratamento; árua Teixeira Soares n. 146. Pra-i;u da Bandeira. (T 12691) 29
A LUGA-SE um quarto de fren-

te, com pensão, a casal derespeito, sem filhos. Únicos ln-
quilinos. Rua do Matoso 11. 208.sobrado. (S. 34.936) 29

A LUGA-SE um quarto mobila-do com pensão, para rapazes,á rua do Matoso n. 125.
(T 6169) 29

A LUGA-SE sala do frente, semmoveis, em sobrado, residenclafamiliar, centro de Jardim, sem dl-reito ás serventias, a peasoa oucasal de respeitabilidade. Rua doMatoso n. 64. (T. 13.173) 29
LUGA-SE uma porta para en-

graxate ou agencia; preço1006000. Rua S. Cristovão n. 201.Praça da Bandeira. (T. 13.344) 29

ALUGA-SE a metade da casa,sendo quarto e sala, a casalsom filhos; á rua General Argolo121-A, São Cristovão.
(S 9989)_ 25

ALUGA-SE um armazém, pro-prio para industria, tendo 15
por 7 metros, com azulejos nas'
paredes, na rua São Luís Gon-zaga n. 340. (S. 29127) 25
A LUGA-SE moderno apartamen-" to, com sala, dois quartos edependenclas; ú rua São Cristovãon, 38, apartamento 1. Preço 4303e taxas. Tratar na Avenida RioBranco n. 103, 1o andar, sala 6.

(T 6221) 25
A LUGA-ÜE uma casinha peque-na de quarto, sala, cozinha,

gabinete sanltarlo, serventias deoutra. Exige-se carta de fiança oudeposito, informaçóes á rua Avi-la n. 90. (T 6094) 25
A LUGA-SE por 3008000 e taxas," a casa da rua Chaves Faria

n. 13. São Cristovão. Trata-ss á
rua General Camara n. 24. Peixoto
& Cia. (T 18790) 25

A LUGA-SE A ruo Lj0i:o:do a~41-A, moderno bungalow didois pavimentos. com três aalriH.tres quartos e entrada para nuto-movol; tratar ao lado no 4i.
ÍT 18540) 20

A LUGA-SE bôa casa çom 4 cunr-" t03. 2 salas e mais rtc -rn-denclas, em centro de terreno; Xrua Medeiros Pássaro, 53, Ti u.a,por 6308; está aberta diarla • nto.Tratar pelo tel-jfone 23-1030.
(T 18331, 20

A LUGA-SE ótima casa de íren-te. Rua Paula Brito; 'chivoa
no n. 1G8, casa 5. (T 89) 28

A LUGA-SE o prédio á rua 3arãc>de Coteglpe n. 209, com dua*salas, três quartos e demais dòpcn-donclas. Chaves no local; tratar íirua Paulo Bregaro n. S0 (bntlj;<ido Mercado) n. 13. Sousa Matos teCia. IT 1110) 2\»
A LUGA-SE prédio recem-cons-truido, duas salas, 3 qtíartoa,cona, sala de banho, cozinha, en-tr. . para automóvel' e ' grandereno; ver das 8 ás 10 horas adas 18 ás 20 horas; á rua Ube-raba n. 83 — Gtajaú.'

(T 13753) 26
A. LUGA-SE uma ' ótima casa. 2"<C>.ilas. trôs quartos e demaisdependenclas; á rua Pereira Nu-nes 245, das 9 ás 1G horas enxdiante; chaves no n. 237, Tintu-rarla; tratar á rua Juiz do Fóra186 — Grajaú. (T 18732) 23

A"*"""PARTAMENTOS -- Alugkm-s^os últimos, em edlficio pres-tes a concluir, á rua Araxá, 15G*Grajaú. Preços modicos. Vêr a
qualquer hora e tratar com Dr.Flaks. Rua Buenos A!res n. 17,3.° andar, das 10 ás 11 horas e:30 minutos. (S 34839) 25

ALUGA-SE um bom quarto de
frente, a rapazes ou casal quetrabalhe fóra; A rua Conde de

Leopoldlna n. 125, casa 13 — São
Cristovão. \T 6303) 25
A" 

"LUGA-SE pequeno e arejado
quarto a casal ou pessoas quenão cozinhe, casa de família; pre-

ço 70$; á praça Marechal Deodoro
n. 195 — S. Cristovão.

(T 6287) 25

A NDARAI' — Aluga-se moderna
e confortável armazém, comtres portas de aço, dois ótimo*

quartos para morada, á rua Arau-
jo Lima n. 191; as chaves na pa-daria; trata-se com o Dr. Gual-ter. á rua da Quitanda n. 82, S°andar. (o. IÓ8S0)

ÍASA — Andiv.-t — Al-uja-eeJ uma boa casa, com 3 quartos,2 salas, hall, quarto de emprega-da, garags e quarto de banho, etc.com grande terreno. Vir e' trata?á rua Araújo Uma 149, está er.\
pinturas, preço 6005000.

(T 1206) 26

A LUGA-SE uma boa casa com
dois quartos, duas salas, co-zlnha. banheiro e multa agua; Arua Marechal Aguiar 53. S. Crls-tovão. (T 18703) 25

A LUGA-SE apartamento novo,
com tres quartos, uma sala,encerado, com quintal e fogão a

gás, por 350$000, não é frente; árua da ulnta n. 39, das 13 ás
15 horas, atende-se (T 18228)^25"Ã LUGA-SE um quarto com dl-" relto a lavar e cozinhar, a
um casal; á rua Tulutl n. 71,
casa 3 — S. Cristovão.

(T 18756) 25
ALUGA-SE confortável sala do

sacada, sob., com pensão, a
rapazes de tratamento; á AvenidaD. Pedro II ns. 147 e 153 — São
CrlstovAo. (T 13779) 25
APARTAMENTO — Sala con-" fortavel com ou sem mobília,a rapazes ou a casal que tra-

balhe fóra; dá-se pens&o, quartodo banho completo, telefone,todo o conforto, 100S000 a 1505,á rua Leonor Porto 150-A, sobra-do, esquina de General Bruce.Campo de S. Cristovão.
(T 24814) 25

A LUGA-SE uma boa sala da
frente, a rapaz ou a casal,com ou sem mobília, á rua SãoCri3tovão n. 547. (T. 13179) 25

ALUGA-SE com refeições em ca-
sa de família de tratamentoótima sala de irento cm andar

terreo, completamente Independen-te. Ver o tratar á Avenida Pe-
dro II n. 155. (T 1145) 25

LUGA-SE um quarto em casa
de família, a casal que traba-

lhe fóra ou sonhor; á rua Flguel-ra de Melo n. 348, S. Cristovão.
(S 9901) 25

ALUGA-SE moderno apartamen-** to com sala, dois quartos edependenclas; á rua Barão deIguatemí n. 42, apartamento 7.Preço 3509000 c taxas. Tratar naAvenida Rio Branco n. 103, Io an-dar, sala 6. (T 6222) 20
ALUGA-SE um bom quarto em

casa de familla de multo sos-sogo e com todo o conforto; á
rua do Matoso n. Ii29.

(T 24737 ) 20
A LUGA-SE um quarto com óti-

ma pensão, a casal de trata-
mento, preço modico; á rua Marlz
e Barros n. 316. (T 2*770) 29
ALUGA-SE a pessoa que traba-

lhe fóra, bom quarto lnde-
pendente 858, casa de família;trata-se das 11 ás 19 horas. Tel.
22-7905. (T1098) 29

A LUGA-SE 1 quarto com ótima
pensão, em casa sossegada e detodo o respeito, á rua Marlz cBarros n. 394, Praça da Bandel-ra. (T. 18726) 29

A LUGA-SE boa sala, com pen-são, para casal distinto; árua do Matoso 80. Telefone 28-0827. (T 13358) 29
A LUGA-SE um quarto com pen-" eôo para casal e mais umavaga para moça e outra para ra-

paz, em casa de todo respeito; Arua do Matoso n. 133.
(T 1205) 29

Oi&AÇSA DA BAIüDEUlA — Alu-A ga-se um quarto em casa ae
família a casal sem filhos ou sr—
nhora que trabalhe fóra; á rua
S&o Crlstov&o 323, casa 4.

(T 6063) 29
QUARTO 

— Aluga-se sem mo-
bllla, para senhor ou senhora

a rapaz que trabalhe fóra; á ruaTeixeira Soares n. 158, sobrado.Praça da Bandeira.
_ (S 9993 ) 29

S. VALMíTIM 45 . — Aluga-se
com 3 quartos, 2 salas e bom

quintal. Vêr e tratar das 9 ás 12
e das 15 ás 17 horas. Aluguel:4509 e taxas. Prazo 24 msses.

(T 24832) 29

SAO CRISTOVÃO

ALUGA-SE uma boa casa, com
todo o conforto; á rua Bela

n. 60. (T. 12.124) 25
Aluga-se um

fundos, em casa de familla,
para casal ou três rapazes; á ruaInhomeriia 33, em frente á rua
Bscobar. IT 13017) 25

A LUGA-SE sala de frente, ln-dependente, grande quartonos fundos, com cozinha; á praçaMarechal Deodoro 207 — Campode S. Crintovão. (T 1243) 25
A LUGA-SE um quarto a senhorou pessoa que não cozinhe;á rua São Januarlo n. 99. S.loCristovão. (T 1221) 25
A IPARTAMEWTO — ÀTugam-se" dois quartos, sala, cozinha ebanheiro, quarto e W. C., do em-

pregado; á Avenida Pedro II nu-mero 187-A. Trata-se no 191, ter-reo; aluguel 370Ç000.
(T 1173) 25

EM casa m um casal — Al uga-
se um lindo quarto a casalfilhos ou senhora que aeja sò.

com direito a lavar c cozinhar.Aluguel 808000, para uma senha-ra por 75S000; á rua Paula Brllo
n. 174, casa 2. Andarai.(T 6225) 2ü
EM casa de casai de tratamento

aluga-se um ótimo aposento
Independente com agua corrente,
a casal decente que trabalhe íó-
ra (bairro do Grajaú) . .Cartas
para a portaria desoè Jornal paruT 24754. (T 21754) 2«

RAJAU' — Aluga-se casa nova,
centro de terreno, com en-

trada para automóvel, com três
quartos, duas salas, banheiro com-
pleto e demais dependências; &
rua Ararlpe Júnior n. 10. '

(T 18774) 26
RAJAU*, baratísslmos, últimos

dois apartamentos modernos
para famílias de tratamento, qua,-tro quartos, duas salas, banhei-
ros completos, cozinhas grande»e mais dependenclas; ônibus Gra-
jaú á porta; á rua Jullo Furtadan. 113, esquina da rua Itabalanc;
podem ser vistos a qualquer hora.' - (T 814) 26

VILA ISABEL
A LUGA-SE casa nova com dois

quartos, duas salas, cozlnna
a gás e banheiro; á rua Lins dc
Vasconcelos n. 342. Vila Frei Ro-
gerio. (S 271) 27

A LUGA-SE um quarto e uma
sala, a casal ou a senhoras; arua Ceará n 36, São FranciscoXavier. (S 31697). 27

\ LUGA-SE uma confortável re-sidencla, á rua Barão de SãoFrancisco Filho n. 501, as chaver»acham-sc por favor no armazém,sito á rua Torres Horneni n. 251.Trata-se com Macedo Portas téCompanhia; á rua da Misericórdian. 48. (T 124SS) 27
\ LUGA-SE casa nova, com trea" quartos, sala, banheiro com-

pleto, copa e cozinha, 3505000;á rua Porto Alegre 8. Vila Isa-bcl; trata-se ao lado.
(T 63S) 27

ALUGA-SE uma casa, cui ceu-
tro de terreno, bem arborl-sada, com amplos e confo^tave. *

salas e quartos e apropriada pa-.*pensão ou escola, tem agua coli
ubundancia. Trata-sc no local; i*
rua Dr. Silva Pinto n. 83. VLa.
Isabel. (T 24414) 27

a LUGA-SE a casa da rua Sena-
dor Soares n. 26; chaves no

n. 21, casa 1. (T 24:85» í í
A~LUGA-£E~põr~330$ü00 e taãfas,

o bom sobrado á rua S. Fran-cisco Xavier n. 729, com 3 bons
quartos, duas grandes salas, ou-
tras dependenclas, íogão a gás •
quintal; está aberto, tel. 27-0254.

(S 989:) 27
ALUGA-SE uma boa casa refor-

mada dc novo com todo con-íorto, gás, aquecedor lndependeiv-te; á rua Barão dc Coteglpe 20il.
(T 18032) 27

GASAL sem filhos aluga a outrona3 mesmas condições, quar-to e sala Junto ou separado, oua rapazes do comercio em casa derespeito, pode ser visto das 16 ho-ras cm diante; á rua S. LuisGonzaga n. 216, casa 25.
(T 6183) 25

/~*AJU' — Alugam-se quarco esala, á rua Carlos Seldl 2V6,casa 2, proxlmo ao Hospital SaoSebastião. (S 9808) 25
1»»ELO ESOUSA 117 — Aluga-se uma casa, com tres quar-tos, duas salas, quintal, aluguel4005000 e taxas, ver e tratar das9 ás 12 horas e das 15 ás 18.

 (T 12556) 25
S CRISTOVÃO — Aluga-se um

quarto com ou sem pensão.Rua Fonseca Teles 11.(T 18225) 25
S. CRISTOVÃO — Aluga-so oexcelente prédio á rua Fon-seca Teles n. 101. Chaves no lo-cal. Aluguel de 700$. Trata-se árua do Ouvidor n. 90, Io andar.
Tel. 23-1825 — Ramal 26.

(C 62014) 25
TTMA ou duas portas — Cede-^ sc no melhor ponto do Largo
da Cancela; A rua São Luis Gon-zaga n. 59. (S 9862) 25

ANDARAI

ALUGA-SE uma boa casa a do
n. 5 da vila á rua 3arão de

Mesquita n. 992. com dois quar-tos e duas salas. Trata-se no Ban-cc- Portugue3 do Brasil, tel. 23-2020 (S 9557) 26
A LUGA-S3 bonita sala de frente" o um quarto mobilados, á rua

da Universidade n. 24, transversalá rua Barão de Mesquita. Andarai
(S 9671) 26

ALUGA-SE por 808000, a cava-
lhclro. bom quarto mobilado,

barracão nos em casa confortável e sossegada.' da casal distinto, sem filhos; unlco
inquilino. Eventualmente, café
pela manhã. Rua Sabará n. 10.
Praça Verdun. (T. 12.602) 36

A LUGA-SE casa com duas salau,dois quartos, cozinha e chu-velro; á rua D. Maria n. 10, ca-sa II. Aluguel 2505000 e taxas.
(T 13257) 27

A LUGAM-SE PRÉDIOS NOVOS** — Alugam-se cincos prédios,com dois quartos e duas salas, co-zlnha, banheiro o mais conforto;á rua Torres Momem n. 224. Trata-se á rua Senador Euzoblo n. 98-33.
(T 701) 27

A LUGA-SE uma casa, á rua Joa-
quim Martins "n. 373, antig»rua Sã, com tres quartos, duas ca-ias, cozinha, grande quintal e V*'.C. Tràtar á rua D. . ulmlra 11G»casa XI. (T 13134) 27

A LUGA-SE A rua Visconde <i«*** Santa Isabel n. 5, uma cas»com deis quartos, duas salas e ae-mais dependenclas; ver no locale tratar pelos telefones 27-4453e 27-7601. (T. 18583) 27
ALUGA-SE bom quarto indepen-

dento, com pensão, mobilada
ou não, casa de senhora do trata-mento, telefone; á rua Viscondode Itamarati n. 74, esquina doS. Francisco Xavier. (T 18818) 27
ALUGAM-SE sala de frente, enx

casa de boa aparência, a casalou a dois senhores do comercio.Pedem-se referencias; trata-sc namesma, á rua D. Romana n. 18ü,telefonar por favor para 29-1360.
(T. 18501) 27

A LUGA-SE uma casa com tres" quartos, duas salas, cozinha,despensa, banheiro e ^-ande quln-tal; á rua Zlzí n. 58. Llr.- de Vas-concelos. (T_24598) 27
A LUGA-SE um quarto cm casa" de família a casal ou senhorasó á rua São Francisco Xavier

n. 543. Mara.viá. (T 24659) 27
A LUGA-SE um bom quarto a

para dois rapazes, com ou
sem pensão e vaga? . a rapa-
uma casinha com quarto, sala c
cozinha nos fundos, á ruu Teo do-
ro da Silva n. 182. VIU Lwbel.

(T 13-. I) 57
Aluga-se por iõoí, uni .;uar-

Xo v. um casal sem íill". »s; A
rua Ale. c 25. casa 4. p -cri', ir a
rua Sar. a Luzia. (T c'-f.O 27

A LUGA-SE uma sala ln eu--*¦ dente, em casa dc uma se-
.-«hora: \ rua Pereira Numa 5 2.i"Ua Iaabol. (T 187USJ XI
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'ALUÜA-SE um bom quarto, omCaaa do família de todo orcapclto; á rua Vlseondo do Ita-
manuti n. li proxlmo ao CologloMilitar. (T 13103) 27"X LUGA-SE o prédio, 4 rua Pu-

ri-ira Nunes 372, com 3 quar-tostos c duos salas; as chaves cs-tão por favor no armazém emfronte. (T 18770) 27
Apartamento com te:s tm-

pias peças para família dotratamento; aluguel 50QÇOOO, In-cluslve taxas; á vua CopacabanaJí, li26. Anhanguera.
'T i.3327"a LUg7\7sE um quarto encerado.com lua, independente, a uma?simhora ou a uma moça, por 703,cm casa do casal sent filhos: áAvenida 28 de Setembro n. 362,sobrado. (T_449)_27

ALUGAM-SE quarto e sala dè
frente, a casal distinto ou a

pessoas do comercio; á rua Barãodo Bom Retiro n. 582, era frenteao Jardim Zooloslco. Vila Isabet.
 (T 12087) 27

pÃSA rcccm-construida — Alu-^ ga-se, com sala. dois quartos,bsnhelro, cozlnba. fogão a gós oquintal: ônibus o bondes de Linsde Vasconcelos A porta. Clima ex-celente; A rua VUcla Tavares P42.Tratar com o Sr. Jorge, no pala-cot» n. 39, tel. 20-2301.(T 24617» 27"C\AMILIA de tratamento alugadois ótimos quartos, a casaldistinto. Preços 80$ e 1005000; 4rua Senador Nabuco n. 159. VilaIsabel. (T. 6024) 27
400$ — Aposento com ótimav pondo.banhes quentes elanche. Aluga-se para casal dls-tinto. Rua Sáo Francisco Xavier263. Telefone 28-4328.

(T 6185) 27

TIJUCA
A LUGAM-SE uma sala de fren-¦í* te, Independente, e um quartonos fundos. Rua Visconde de Fl-guelredo n. 48, Tljuca.|

(T. 24.112) 28
A LUGA-SE a casal sem filhos, o' ido e confortável aparta-monto n. 4. sobrado, no prédionovo, á rua Marechal Trompowskyn. 60, transversal á Conde de Bon-fim; aluguel 380$ e 205 de taxas:as chaves estão por favor no apar-tamento 1 ou no n. 2, e trata-seá rua da Quitanda n. 87, lola.Tel. 23-3113. (S 10054) 28
\ LUGA-SE em casa de uma Be-nhora distinta, um quartoSttm moveis a moça que trabalhefóra; á rua Alzira Brandão 72,tem telefone. (s 9530) 28
A LUGA-SE, a casal ou pequenafamília, um pavimento supe-rlor, em casa situada em centrode Jardim, com dois ótimos apo-eontos, lugar para cozinhar, ba-nheiro, etc.; entrada independen-te. Preço isoeooo, Inclusive luz.Ver e tratar à rua Santa Caro-llna n. 32, Tijuca. (S. 9.667) 28
A LUGA-SÊ um ótimo quarto pa-ra rapazes com ou sem pen-são, e um outro para casal, emcasa de família; á rua Barão deUbà 157, proxlmo a Haddock Lo-bo — Trocam-ce referenciai.

(T 34137) 28
A LUGA-SE um ótimo quarto, acavalheiro distinto, em casade família de respeito; á rua Had-cíock Lobo n. 06, casa 2.(T 24306 ) 28
A LUGA-SE um bom quarto, pa«ra casal, com pensào, em ca-«a de família, á rua Fellx daCunha n. 36, perto do Largo daSegunda-Felra. (T. 457) 28
A LUGAM-SE» dois quartos Jun-tos ou separados, e um ex-torno, com ótima pensáo, em ca-sa de família. & rua Conde deBonfim n. 54. (T. 401) 28

A LUGA-SE um bom quarto in-dependente, com pensào, semmobília, em casa de família a umasenhora distinta; á rua Conde deBonfim n. 527. (T 18680) 28
ALUGA-SE boa casa para fami-" lia, travessa Cruz 6, ProfessorGabizo, as chaves estão no n. 10,tratar na rua General Camaran. 120, 1° andar. (S 11849) 28
A LUGAM-SE dois quartos com

pensão em prédio conforta-rei á rua do Bispo n. 334, pro-xlmo de Haddoclc Lobo, tel. 48-0323. (T 18695) 23
A LUGA-SE, á rua Conde de Bon-"¦ fim n. 1.335, uma linda e ex-ce'.ente casa com magniTicos co-medos para família dê t.ratamen-to. grande varanda, boa garage emnjnifl-jo terreno: tem pessoaque gentilmente a mostrará e tra-Ia-se na Ev.rlsto da Vei™a 24.telefone 22-4193. (T. 18587) 23

LUGAM-SE dois quartos mo-bilados ou n"-o. a pessoas quetrabalhem fóra. em casa nem cri-rnç&s o com teelíone: á rua Ma-ri?. o Bavros n. 335.
ÍT 13075) ?8

, LUG>\- cm casa de frrnlllaA de tratamento. um bomfiuarío com pevsío, a casal semfilhos: A rua Conde de Bonfimn. 475. bem perto do Tlluea To-xiU (T 13073) 20
A LUGA-SÜ um ou dois quartoscom ótima pensào. em casade família, em prédio de belaaparência, com Jardim c pomar,pr.rso 4SOÍOOD, casal, telefone 28-3128. IT 130701 23
ALUGA-SE cacr. construção re-rente, a casal de tratamento.2 quartos, boa sala d"> Jantar,quarto de ba^ho completo, va-randa c quintal. Chaves á ruaBom Pastor n. 11B. <T 6177) 23
A LUGAM-SE boa sala de frontec bom quarto a casal sem fl-lhos ou rapazes do comercio emrar- de pequena familin: à ruaHaodock Lobo 904. (T 24-354) 28
AIUGA-SE um bom quarto en-cerado com 3 Janelas, cosa cmcentro de Jardim, tem telefone clugar para guardar automovei. ca-sa de família distinta, a casal ou

pessoas sem crianças; á rua De-sembargador Isidr-o 150. bondeFibrlea. (T 18747) 28
A LUGAM-SE ótimos quartos mo-bllados, com pensfío, a rapá-ssss ou a casais de trato. SublimoPensfto, á rua Haddock Lobo 191.

(T. J8502) 2B
A LUGAM-SE bons quartos" comagua corrente, a pessoas dls-tintas, em casa sossegada e de to-do o resDelto, à rua Marlz c Bar-ros n. 200. (T. 18504) 28

A LUGAM-SE casas c n-partamen-tos de diversos tamanhos cmTijuca, Vila Isabel, Andaraí e S&oCristovfio. Informações á AvenidaKlo Branco 109, 4o. andar, sala 27.
_(T 62220) 28

A LUGAM-SE sala e quarto; Arua" Gratidão n. 114. Tijuca.
(T_ 13242) 28

ALUGA-SE um confortável po-rôo assoalhado e bem arelaao— Tem agua corrente: à rua Con-«ie de Bonfim n. 645.
 (T 1323H 28

A LUGAM-St: dois quartos com
pensio. em casa confortável,«ia Segunda-Felra. Tijuca. Tele-lone 28-5002. (T 13193) 23

(T 13193» 23

A LUCIAM-iE tiuíirto» om casa do*»¦ família a casal e moços; ti
rua Haddock Lobo n. 83, iobra-tlo._ (T 18821) 23

A LUQ.VM-SE loja o quartos em
H. Lobo n. 373; ti'ata-so na

rua General Camara 120, 1°.
(S 11310) 23

A LUOA-tíE bua eaaa, i qüêTtõã",2 grandes salas, poráo coni 2
quartos e grande quintal; á

rua dos Araujos n. uo.
(T 13105) 28

A LUGA-S13 quarto Independeu-ü te, 75Í00Ü, e:n casa de ía-
milla; á rua Haddock Lobo n. 146,
tel. 28-3iW0.. (T 21397) 28
ALUGA-tílil eíti- ea3.v de família,

uiu quarto a pessoa só ou a
easal, tem serventia de cozinha e
telefone, todo o conforto; á rua
Coudo de Bonfim u. 283. Tijuca.

(T 6228) 28
A LUGAJM-Sli uma sala e um

quarto cm casa de família,
Juntos ou separados: á rua Fellíc
da Cunha n. 40. Moradoros novo*.
Tijuca. IT 21558) 2«
ALUGA-SK por preço modlcò.

bom quarto sem moveis, a
cavalheiro de respeito ou a casal
que trabalho fóra; á rua Moura
Brito n. 86. (T 24S39) 26

A LÜCA-SK uma grande, sala do
írente em uma casa de fami-

lia- & rua Barão de Pl.-asslnunga
n. 41. Ver e tratar na mesma. —
Tijuca. (T 24743) 28

A LUGA-SE a pessoas de trata-
A mento, dois lindos quartos
com ou sem moveis, a 1805 cada
quarto, tem gçirage, centro de belo
Jardim .casa de família; trata-se
das 11 ás 19 horas, pelo tel. 22-
7905. (T 1090) 28

A LÚGÀ-SE boa sala de frente,
independente. a pessoas do

comercio, «m casa do família, por
1C0S; tel. 48-9753. i travessa Cruz
n. 17, perto de Haddock Lobo.

(T 1078) 28"A LUGA-SE uma "casa nova, í
-"-rua Adolfo Mota n. 57. aberta
durante o dia, Saenz Pena, entra-
da pelo 57, casa n. 1; trata-se na
Avenida dos Traplchelros n. 134.

(T. 13147) 28
LUGA-SE —• Grande prédio —

A bela resldencla k família
de tratamento; à rua Conde de
Bonfim 70. Tem chacara e ga-rage: telefone 28-7458.(T 1163) 28

A LUGA-SE em casa de família
de todo respeito, uma ótima

sala de frente, com 3 sacadas e
um quarto bem arejado, com pen-sSo de 1a ordem; A rua Conde de
Bonfim n. 173. (T 1235) 28

A LUGAM-SE! esplendido quarto.á rua Conde de Bonfim 119
e 801; outro 4 rua Desembargador
Izldro 95 e 99; outro por 60», á
rua Haddock Lobo 456: outro por90!, 4 rua Arlstldes Lobo 77.

(T 1244) 28
A LUGA-SE um quarto com peh-s&o em casa de família minei-

ra, 4 rua Morais e Silva 101. pe*dem-se referencias.
(S 9758) 28

A LUGA-SE em casa de família.
um quarto com pensüo a ca-

sal d li. tinto, ou a dois raparos,nas mesmas condições; á rua Del-
gado de Carvalho n. 19. Largo da
Segunda-feira. Tijuca.* (T 1062) 28

A LUGAm-SE uma ótima sala eA um bom quarto, em casa de
família Boa pensão e preços mo-
cticos, tem telefone: â rua Fellx
da Cunha o. 48. Tijuca.(T 2487.') 28

A LUGA-SE confortável fala de
frente, independente, sommoveis, em casa de um casal,

único inquilino, pessoa que tra-
bàlhe fóra; '4' rua Professor Ga-bizo, por 1508000 mensais, com
café pela manha; trata-se pelotelefone_28-5478. (T 1220 ) 28

A LUGA-SE grande terreno de" 18x45, com entrada para au-to; à rua Conde de Bonfim 48,fundos, trata-se 4 rua Fellx daCunha n. 27. (T 24837) 23
APARTAMENTO de grande luxo,novo, duas salas, três quar-tos e demais dependenclas: aluga-se para pequena família, 700$;não tem. garage; & rua Guapiáran. 38, apartamento 3. Praça SaenzPena. (T 18629) 38

GASA — Aluga-se para família
de tratamento, lugar saluber-rimo, encosta Tijuca magníficacasa nova, garage por 7008000 —

Rua Bocha Miranda 77, as chavesn. 91, exigem-se carta fiança, —
Tratar á rua Buenos Aires 223, te-lcfcue 43-2220, Coutinho.

(S 11637) 28
GASA 

— A ufa mim>to da Pra-
ça Sacnz Pena, com duas sa-Ias, dois quartos, cozinha, ba-nhclro, interno e externo e quln-tal: aluguel 4'20SOCO: á rua Ba-bllonia n. 9, as chaves ostão porfavor nò numero 6.
(S 34729) 28

T^M car.a sossegada, situada em^ centro de Jardim, á rua SantaCarollna n. 22, proxlmo á ruaConde de Bonfim, alugam-se, a
moços solteiros, dois bons quar-tos, mobilados c com cafó pelamanhã; preço: ÍOOÇOOO cada um.

(S. 9.666) 28
rpOIFICIQ ALE?C ¦—v Ruã~CarusoJ-J n. 5. apartamento 35 — Alu-
ga-so, com salcta, amplo quarto ebanheiro completo. Ver e tratarno local, com o Sr. Henrique,bairro do Engenho Velho.

(S. 9314) 28
ESTRADA NOVA DA TI-

JUCA N. 1.530 — Praça
Afonso Vizeu — Aluga-se
magnífica residencia para
família de tratamento, as
chaves no n. 1.340. Tra-
tar: "Bastos de Oliveira S.
A."; ã rua do Ouvidor 59.

(T 6277) 28
T^AMILIA dc tratamento aluga,*• cm sua magnífica residencia,dois ótimos quartos, com aguacorrente, com pensão e mobila-dos, a casal ou rapazes de finotrato. Rua Haddock lobo 150.

(S. 11.865) 28

ALUGvAM-SE dois bons aposen-
tos. sala ou quarto, com pen-*io. cm casa de família distinta;i rua. Conde dc Bonfim 193.(T 18541) 28

ALUGA-SE cesi i5olada.com Jar-dlm. quintal, garage, 6 qu-\r-toa e demais comodos; ã ruaDulr.3
B. 74 (Almirante Cockrane), TI-
juca. por 6505000. sem taxas; tra-
tsx ao lado, por íavor, no n. 70.<T. 13.177) 28

GRANDE cala e um quarto, ora-
pios c arejados, cm casa dofamília, alugam-se a casal detratamento ou a moços distintos,ã rua do Matoso n. 153.

(T 663) 28
MUDA DA TIJUCA — Aluga-sea ótima casa 5 da rua PintoGuedes n. 74, com três quartos,duas sala.;, banheiro completo,coslnha, varanda. Aluguel c ta-xo"? 500S000; ver e tratar no lo-cal. (T 1216) 28
pRAÇA Saenz Pena 63, sobrado— Aluga-s? quarto espaçoso,arejado e bem i.iobllado, a cava-lhelro ou ca6al que trabalhe fóra,único inquilino, cm casa do ca-sal estrangeiro. Tem telefone.

(T. 13.212) 28
QUARTOS 

com pensão, casa defamília: á rua José Hlglnon. 273. Telefone 48-5316. Pror
prios para moças do comercio.

(T 13724) 28

A LU. Z um quarto dc frenteA rua Aguiar n. 60. Telefone28-4094. Tijuca. (T 2483Ü) 2U
SOBRADO com cinco quartos,duas salas, salcta, quarto dcbanho completo, desp^nsa e co-zlnha, tirclo multo amplo, cnce-raclo c confortável, com Jardimè grande- quintal: pelo aluguelde 5005000. Ver e tratar á ruaConde do Bonfim 729.

(T 1183) 23
T TM casal que alugou uma caóaem centro do Jardim com ga-rage, está alugando 2 quartos euma sala com 2 e 3''Janelas, j,uri-tos ou separados, bunheivu com-
pleto c telefone; á rua Desenibar-
gador Isldro n. 150, bomle Fabri-
ca. (T 18748) 23

tóUBURBIOS

CASAS E COMODOS

CENTKAL

A LUOA-SK um sobrado novo. tl--i~*- po apartamento, com uma sa-
la, um quar.to, quario de banhoetc., ã rua Ana JNeri 242, às cha-vos no n. 23U. (T 2345) 30

A LUGAM-SE casjji novas comcozinha a gáa; á rua Camaris-
ta Meyor 56 e 53. Bairro Meycr.Aluguel .2505 c 3005. Carta de
fiança. Tratar a rua Buenos Alre3
a. 8S3. fone 43-2230. Coutinho.

(S 11636) 30
A .LUGAM-SE casas, com 1 sala,

1 quarto o cozinha, lndepen-dentes, agua c luz. Rua CapitãoMacieira n. 18, E. Camplnho, E.F. C. B. (T. 24.111)JJ0
ALUGÃ-SE o predlõ da rua Tor-

res Sobrinho n, 08, Meyer,com sete comodos e mais depen-denclas, grande quintal, etc.; es-tá em pinturas; trata-se no me8-mo. (S 34694) 30
A LUGAM-SE boas salas a 603 e80$000, só a rapazes; a ruaSão Francisco Xavier n. 340,

(T. 12343; 30

ALUGA-SE uma ca3a conforta-vel, com 4 quartos, e duassalas, e demais dependenclas; áAvenida Amaro Cavalcanti n. 4o.Tratar Sr. Durval, tel. 48-20-18,das 9,30 ás 11,30 horas.
(S 9415) 30

A LUGA-SE um bom armazémom ponto multo bom c pro.prlo para tlnturarla, tendo bom
quintal fi comodos para família;á rua Padre Nobrega 129; tratare chaves no n. 131, Piedade.

(S 34781) GO
ALUGA-SE á família de trata-mento, o confortável e novoprédio da rua Vinte e Quatro deMaio n. 551, com multas acomo-dações, grande quintal e entrada

para automovel; trata-se no mes-mo, (T 12078) 30
A LUGAM-SE duas casas, acaba-daa de ser construídas, comquatro comodos e demais depen-denclas; á rua Guararú n. 11,proxlmo á rua Dr. Garnler.

(S. 34.923) 30
A LUGAM-SK casas, acabadas de" construir, com fogão a gás ebanheiro completo; & rua do Alton. 205, entrada pela rua BorgesMonteiro, e duas lojas. Engenhode Dentro. Tratar no local,

(T. 600) 30
A LUGA-SE uma casa, 2 quar-tos, 2 salas, etc., e grandequintal; á rua Glazlou 184, 270},bonde E. de Dentro e Cascadura.

(T 0805) 30
A LUGAM-SE quartos do madel-ra; á rua Comendador Pinton. 17õ; chaves na casa l.

(T 12576) 30
ALUGA-SF, um ótimo aparta-mento com três quartos, duassalas e todas as clemal3 depen-denclas; á rua Ipiranga n. 23,Meyer. (S 1ÍS78) 30

A LUGA-SE um quarto por 80$000" amplo, arejado, não se quercrianças, á rua Jaime Benevolo, C7entrar pela rua Camarlsta Meyor.
(T 18217) 30

ALUGA-SE um tom quarto, por95-9000, com entrada lndepen-dente, e mais dois quartos, (sepa-radoa) por 70? e O5S000; á ruaIsoiina n. 15. Estação do Meyer.
(T 1284-8) 30

ALUGA-S1S ou vende-oc buuga-low novo, com três quartosduas salas, cozinha, etc., á ruaJaime Benevolo n. 19, as chaves noarmazém Santa Cruz; á rua Diasda Cruz n. 7G3. Meyer. Aluguel350SQ00. (T 691) 30
A LUGA -SE um quarto, a pes-soa que trabalhe fóra; á ruaFazenda da Bico, 51. QuintinoBocaiúva. (S 9376) 30
A LUGA-SE uma casa conforta-vel junto a estação do Enge-nho de Dentro; á rua Goláz 76,

pode ser visitada das 6 ás 9 ho-ros. Trata-se ^ rua Gregorlo Ne-ves n. 40, casa-JI. (T 34300) 30
A LUGA-SE uma boa casa comdois quartos, uma cala e co-zlnha, luz e agua, por 105Ç000. emCascadura, jna Fasanda da Bícn,& rua A n. 49. (T.- 540) HO

A LUGA-SE a casa n, 8, á ruaAna Nerl n. 452, Estação dcBocha, com a salas, 3 quartos, co-Klnha. quintal e banheiro, alu-
gucl 220?. Trator Moura Brasila. 84. apt. 3. Tel.; 25-4569; cha-ves na casa 4. (8 34SG1) 30

A LUGA-SE ou vende-se uma" confortável casa, reformada,em Quintino pocaiuva; á ruaPaiva n. 35. a seis minutos dosbondes de Cascadura e ônibus,com cinco quartos, duas grandessalas, banheiro, cozinha, grandequintal com arvores frutíferas,tendo ainda nos fundos diversasdcpeudenclas. Aluguel 3Ó0Ç000;ver n tratar no local acima.
(V. 194) 30

A LUGA-SE uma oasa com todoo conforto; á. rua Visconde doSanta Cruz n. 65, casa I. — En-
genho Novo. (.T 18279) 30

A LUGA-SE em cosa de família,um quarto indopendente, comchuveiro, a cavalheiro ou senho-ra quo trabalhe fóra; á rua Ven-ccslau n. 87. Meyer. (T 459) 30
A LUGA-SE uma casa com todoXX o conforto moderno, para ía-mllla de tratamento, a rua Tom-pj>on Flore* n. 19, bondes do LinsV.-uconcoloâ. (T. 18500) 30

Á LUGA-SE um quarto lndepen-dente, em caaa de família. &
pa»oss sarlas. que trabalhem fó-ra; & rua Joaquim Tavora n. 03,i bugenbo Novo. (T 13516) 30

I A LL JA-&E cnsa com quarto, sa-l.i o cozinha; á rua Vesccslaun. p;>, casa 3, alusuol íioçooo,Meynv c um quarto: á rua Josédos H ls I7.Í, Engenho dc Dcn-tro, por OOfOOO.
(S 9973) ?0

QUARTO 
— Aiu3a.sc por 1005,

em casa de família, tem lava-torlo no quarto; á rua HaddockLox) n. 708. (T 21698) 28
QUARTO pequeno — Aluga-se

com pensão em c?sa de fa-mllla de tratantçnto; ã rua Con-dc dc Bonfim n. 57.
(T 18300) 23

QUARTOS 
— Alugam-se em casad3 família 2, Juntos ou sepa-rados a senhor, senhora ou easal.

que trabalhe fóra. á rua Condo deBonfim 8SS. Muda.
(T 801) 28

A LÜGÃ-SE o prédio n. 33 da ruaCarollna Santos, em Lins deVasconcolo?. pintado de novo. cen-tro de torrnno. com três salas, cín-co quartos e dependenclas, alu-
guel 4305000 c taxas, contrato pa-ra dois anos, exigem-se e dão-serof erenclas. (T 18531) 30
ALUGA-SE uma casa multo

grandr, com todo o conforto,
por 3008000: ã rua Dr. Ferrari 74,Todos os Santos, bondes José Bo-nlfaclo. Inhaúma. Cascadura cEngenho dc Dentro.<T S48) no

A LUGA-SE o prédio á rua Con-+ * olheiro Agostinho n. 1C0 —
Engenho de Dentro, com duas sa-Ias, dois quartos, fog&o a gás, Jar-dlm e quintal, preço 2608000 e ta->:as; tratar pelo tel. 48-2429.

(T 13137) 3»

ALUGA-SE ótima (.asa, ptntai'a** dc novo, com três quartos.c'uas salas, banheiros quentes efrio, cozinha a gás, Area cobertae matu dependenclas. Exlte-secontrato do conservação. Preço380$000, Ver c tratar das 8 ás 12horas; ã rua Viuva Cláudio n. 213Jacarô. ( i' 18672» 30
ALUGA-SE uma boa ca^a emXX Cascadura, na rua Padre Te-lomaco n. 62, com dois quar tua,duas salas, cozinha e mais noces-sarlos, quarto para empregada,bom quintal; está pintada de no-vo; aluguel 28080U0; trata-se numesma rua no n. 54.

(f. 13ÜÜ8) 30
ALUGA-SE um quarto lndepen-

dente, no Meyer, Junto aobonde e trem; hluguel 605000; a
rua Morro do Vintém n, 213, so
para rapaze^  (T. 18576) 30
A LUGA-SE uma casa . na rua•**- Leopolcüna n. 377, casa XVI-Xtrata-eo na rua do S. Francisco-vavior n. 158, Piedade.

(,T 1035) CO
LUGA-SÊ morada com sala,xx quarto e cozinha, com agua

e luz, por 100§; á rua Baldraco
n. 81, no Meyer; tratar na Ave-nlda Suburbana n. 2546.

(T 6178) 30
ALUGA-âE uma casa com tròsx* quartos, duas salas, banheirocompleto, entrada . para autoino-

vel, 3909* Bua Vilela Tavares 79,Meyer. (T 6163) 30
ALUG-A-SE um bom quarto (semcozinha) á rua César Zama 13
(fim da rua Vilela Tavares). Bon-
des: Boca do Mato, Lins Vascon-cclos. Preço 65$. (T 6193) 30

À LUGA-SE boa sala de frente eó" para atelier ou senhoras quetrabalhem fóra. Bua Llclnlo Car-doso n. 295-A, sob. Jockey Clube.
(T 24644) 30

A LUGA-SE casa nova com íiadorx*- e contrato, tendo 2 quartos,1 sala, íogüo a gás, bom quintaltodo murado, lugar ótimo; chaves
uo lado; tratar pelo telefone 22-4618. (Travessa Jacaré 38).

(T 24722) 30
^LUGAM-SE lojas para

qualquer negocio, >10
ponto mais central do Eu-
genho de Dentro. Ver e
tratar a Avenida Amaro
Cavalcanti n. 675, á qual-
quer liora, com o Sr. Ferraz

(T 6306) 30
A LUG'A-SE uma casa com 2 sa-

Ias e 2 quartos, encerada e
pintura moderna, fogáo a gás e
banheira. Bua E3meraldlno Ban-
delra n. 132, Estação, de Sam-
paio. Chaves no n. 124, fundos.
Preço 260$. Tratar com Slmpson,
Tel. 22-2100, ramal 121.

(T 623-5) 30
A LUGA-SE ura quarto em casa-ri de família de tratamento aum casal sem filhos. Rua Tenente

Azauri 15. Engenho Nfcvo.
(T 13234) 30

ALUGA-SE lindo prédio paraA qualquer negeeio ou industria,
loja do 5x15, toda revestida de
azulejos brancos, tres portas deaço, fogáo a gás e comodos parafamília, bom ponto, preço barato;á rua Nerval de Gouveia n. 141.
Quintino. (T 6131) 30
A LUGAM-SK um grande quarto,em casa de família, e uma
pequena casa independente, emcentro de grande Aorreno: á rua24 de Maio n. C5. (T 6151) 30

A LUGAM-SE sala, quarto e co-x»- zlnha Juntos, frente de casa
para família; á rua Guanabara 8.Cascadura. (T 6144) 30

A LUGA-SE o prédio á rua Ma-x*- galhães Castro n. 17, comdois quartos, duas salas, cozinha,
poráo habltavel, bom quintal ar-borlzado, trata-se no mesmo.

(T 18737) 30
A LUGA-SE casa com dois quar-tos e duas salas; á rua D.Emilia tii. 120, chaves na carvoa-ria em frente; tratar na rua G«-ncral Camara n. 208.

(T 18684) 30
A LUGA-GE por 505 bom quarto,a casal sem filhos ou moçossolteiros; 4 rua Martins Lnge 103,Engenho Novo. (T. 13.171) 30
A"lugAM-SE três comodos inde-" pendentes, com agua e luz,

por GOSOOO; A rua Medeiros n. 9,Piedade. Bonde de Cascadura.
(T. 13.222) 30

ALUGA-SE á rua BorJa Reis, naPiedade, com dol3 quartos,uma sala, banheiro com aquecedore cozinha a gás, os prédio 351 o355 por 270$000, cada uma e ascosas de 1 ô 6 do n. 253, por 3308cada, Tratur á Avenida Rio Bran-co n, 103, 2o andar, sala 7.
(T 24758) ) 30

A LUGÃ-SE uma ótima e grandeXX car»a com terreno, á rua B.loGabriel n. 40. Cochambí, MeyorTratar & rua da Alfandesa 0"..loja. (T 13254) 30
ALUGA-SE uma casa estilo mo-d orno cora dois quartos, saia,banheiro e cozinha junto a Llght,A rua Canlndc n. 03 — JockeyClube. Preço 2906000 e taxas, tra-ta-se d rua dos Audradaa n. 31.

 (T 13272) 30
A LUGA-SE casa com dois quar-XX tos, sala, cozinha e quintal, árua Conselhslro Agostinho n. »,as chaves ã rua José Bonifácion. 203-A. ITatar pelo tel. 22-3310

XT 1S809 ) 30
A LUGA-SE um sobrado, em pre-dlo novo, aluda nSo Uabltado,para cousultorlos medico, dentistaou advogado. Aluguel 300$000;contrato de um ano. Ver e tra-tar á Avenida Amaro Cavalcantin. 671, em frente á cstaç&o de En-genho de Dentro, com o Sr. Ferras.

(T. 0.307) 30
A LUGA-SE ótimo e grande pre-dlo assobradado, pintado denovo; á rua Vítor Melrelos 68.Estação do Rlachuelo. Está aborto.

<T 24088) 30
A LUGA-êB á rua Manuel Simões** n. 10. Madurelra, caaa, bondeá porta, tres quartos, multa agua.Preferencia fiança dc desconto cmordenados. Chaves no local.IT 24679) 30
A LUGA-GE pequena casa nova,com todo o conforto moderno,

com um espaçoso dormi torlo, umaampla sala e grande cozinha parapequena família sem crianças, dl-retamente, om írente á estaçáo doPiedade, á rua Golaz n. 544, tra-tar no n. 540, contrato com fia-dor do absoluta idoneidade ou dl-nheiro em garantia, aluguei 180$e 155000 do taxas. (T 13139) 30
A LUGA-SE um-\ casa, A rua S&ox^ Francisco Xavier n. 971, ca-síi 8, com dois quartos e du^s sa-Ir.s: tratar no locai; das 8 ás 10hora3^ (T- 18ÓS2) 30
A LUOA-SE um quarto^ i "rua

Crpltio Rezende n. 84, Moyer— I' casal. (T 13084) 30
A LL . '.-22 proxlmo A estãçlõ de

Q :'.ntlno: á rua Goiás n. 1044.boa c.p.ja nova, sò a casal; aluguel140JC30 c tiSta.  (T 1122) 30
ALUGA-SE uma casa com doisxV pavl 2iitos, olnco quartos. ?salas, quarto de banho completo,cm centro de terreno, quarto paraempregados, para família do tra-tamento. Ver c tratar na mesma.a rua Marechal Bittencourt n. 223.Estaçfto dc Rlachuclo. das 8 ás 12horas. (T 1S701) 30
A LUGA-SE uma sula do írente.com entrada independente, ouum quarto, rm casa. de família, acasal ou senhora^: á, rua Hermen-

sarda n. 141. Meyer.
(T 18609) 30

A LUGA-SE! o prédio á rua doui.i*'*• Dantas n. 21, Junto A rua S&oFrancisco Xavier, com Jois pa/i-montos. saiu, dola quano-». nnt.i-laçfto completa de banho. w»nnn«e garage: aa chaves á mesma :iv\n. 18; tratar, Bastos dc OliveiraS. A., 4 rua do Ouvidor 50.
(T 62C8) 30

A LUGA-SE cm casa dc fãmlítã,x*- a casal, quarto c snla, com ai-relto a cozinha e quintal. Preço110Ç000, á rua Francisco Bernar-dlno n. 10, estaçáo do Rlachuelo.
IT._0I19J_.|OA LUGA-SE uma casa, á Avenl-da Amr.ro Cavalcanti n. 393;tem dois quartos, duas salas, co-pa. cozinha e mais dcpsndenclas;trata-se no mesmo loco;.
(T 1091) 30

A LUGAM-SE uma sala, quarto," coEinha, agua, lua lndepen-dente, aluguel 90$000; á rua Tel-xeira da Carvalho n. 82, Enge-nho de Dentro, bonde Caseaclurs.(T 080) 30
A LUGA-SE a casa XII a rua Ma.XX rechal Bittencourt 74 iE3ta-çio do Klachuolo), por 330S etaxas. (T 24905) 30
A LUGA-SE um quarto cimenta-XX üo independente, a casal oua moças, que trabalhem fóra, emcasa de família. Bua S. FranciscoXavier n. 642. (T 24914) 30
ALUGA-SE uma boa casa todaxx pintada de novo, em centro deJardim, com duas salas, tres quar-tos. porão habltavel. banheiro com-pleto, cozinha a gâs etc., entradapara automovels, á rua Dias daCruz n. 787. Meyer, bondes eônibus á porta. (T 24797) 30

yV LUGA-SE um sobrado^ comXX boas acomodações para fami-lia de trato, em prédio ainda nüohabitado, aluguel 400$000 men-sais, contrato de um ano. Ver etratar á rua Dr. Bulhões n. 11Engenho de Dentro, com o Sr.Ferraz. (T 6308) 30
ALUGA-SE por 2005 e taxas,casa com 2 quartos. 2 salas,pequeno jardim e quintal; á ruaBaldraco n. 13, Meyer. Inf. Tel.48-4553. (T 1234) 30

Alllíra-<3P um ótimo prédio á
rua Vilela Tavaresn. 79. Aluguel do 390». Chavesno local. Trata-se á rua do Ou-10- andar. Telefone23-1826 — Ramal 26. (C 62010) 30

Alllp-n-Çf* ° excelente prédio áíuuga se ua Dlas da c662, aluguel 450». Trata-se á ruado Ouvidor n. 90, Io. andar. Te-lefone 23-1825 — Bamal 26
(O 62004) 30

A PABTIB de 609000 — Alugam-se casas com quarto, eala, co-zlnha agua e luz: & Estrada Rio-Süo Paulo n. 2699, proxlmo aAvlaçáo, em frente á Escola Pu-bllca. (S 29579) 30
DOCA do MATO — Aluga-se•¦-* por 2003000 e taxas o prédioda rua Vilela Tavares n. 259, per-to da Fonte Nazaré e óUmoclima. Lins de Vasconcelos; tra-tar; Banco Português do Brasil.(T 24661) 30
T>OCA do Mato — Aluga-se~~ãJJ casa da rua Leite Ribeiro 25,com dois quartos. Todo o con-forto. (T. 13.225) 30
(JASAS — Engenho de

Dentro — Frente de ruaAlugam-se acabadas de
construir com dois quartos,duas salas, fogão a gás e ba-
nheiro completo, desde 260$
á rua Borges Monteiro 145Bonde e ônibus quasi á
porta^ (X 18158) 30
/"IA SC ADUR A — Aluga-se o pre-^ dlo da rua Ana Teles n. 79,com todo conforto para famíliade tratamento; chaves no n. 85;traísr com Matos. Tel. 26-4413.

(T 24155) 80
/"IASA — Precisa-se com garageou entrada para auto; bairrosdc Vila Isabel, Andarai ou cu-burblos, até Meyer. Telefonarpara 29-1421. (T 18793 ) 30
/1ASCADURA — Aluga-se umav casa nova, com quarto, saia cdemais dependenclas, aluguel150^; á rua Mendes de Aguiar 31,transversal á rua Coronel Rangel;tratar & rua Nerval de Gouveian- <47. (T 24725) 30
T^ISTRITO de Jacarépaguã —Caia — Aluga-se uma. com 2salas, 4 quartos, cozinha, banheiroe um óUmo quintal plantado; Ariiü Namur n. 5; as chaves á mes-ma rua no n. 9; aluguol 140SOOO.<T. 12.603) 30
TTNOENHO movo — Aluga-te ârua Béla vista 198, casas 6 «8. Dois quartos, duas sales e de-mais dependenclas. Aluguel 2303.— Chaves ao lado no armazém.

(S 0759) 30T AC ARE'PAG U A' — Aluga-se uma" boa casa, com trôs quartos,duas salas, banheira esmaltada egrande chncara toda plantada: árua Cândido Beniclo n. 380; tra-tu-so com J. Caldas. Cascadura,armarinho. (s. 10.910) 30
TACARE'PAGUA' — Aluga-se umaboa casa, com quatro quartos,duas salas, banheira cora n?tuquente c grande quintal todoplantado; o bonde passa cm fren-te; as chaves na padaria da Es-trada cia Fregúezia n. 1.183.

(S. 10.920) 30
TACARK-PAGUA' — Casa — Alu." ga-ne, 2005000; á rua Floria-nopolis n. 2M. Praça Seca.

(T 24086) 30
T OJA para negocio com 15 m<~-•M trus. aluga-íw: á rua Ana Nerin. 242-A, as chaves no a. 230.(T 2345) 30
T O.IA para botequim, com mo-¦*-* veLi e louças, em boas condi-ções. aluga-se. Junto ao Cinema,A rua Conselheiro Mayrlnk 394:telefone 29-3577. (T. 6020) 30
TVfEYER — Aluga-se um granX1JL de quarto, em casa de casalde respeito, sem filhos, a outronas mesmas condições ou a umasenhora, podendo lavar e conzl-nhar: trocam-se referencias, á ruaArlstldes Cairo n. 269, casa XII,com bondes e ônibus á porta -

(T^ 13532) 30
TI/TEYER. — Aluga-se o cxcelcn-te prédio a ruu Dias da Cruan. 563. aluguel 4ãOSOOO; trata-snna rua do Ouvidor n. 90. Io andar,telefone 33-1920. Ramal 20.

(C. 62007) 30
TI^EYER. — Aluga-so um ótimoprédio á rua Vilela Tavaresn. 73, aluguel de 3003000. as cha-ves estilo rio local: trata-se narua do Ouvidor 90. Io andar, te-lefone 33-1325, Ramal 20.

(C. 62010) 30
TVTADUREIRA — Aluga-: 2 a boalu casinha da Travessa Mídalc-na n. 7, as chaves por favor no 9.Tratar com a proprietária: á ruaMagalhães Couto n. (iò. Mover.

(S9Ô4Õ) 30
QUARTO independente por 658,em frente á ponte de Casca-dura. tem lugar separado paracozinhar; á rua Coronel Rangein. 80, fundos. D. Maria.lT 6145) 30
r>UA Henrique Scheid 19 — Boas*¦*' casa& com um quarto, umasala. banheiro, cozinha e quintal,desde 160S. Administradora Nacio-nal. Ouvidor 76. (S 17+57) 30
rpODOS OS SANTOS — Aluga-se uma casa por 1.105000 men-sais; á rua Houorio n. 42.(T 6351) 30
gC9000—Aluga-se um bom quar-to. agua c luz. a. casal ou mo-
ços solteiros. Rua Castro Alvesn. 16, casa n. 4, Meyer.

ÍT. 6.116) 30

ÈEOPOLDINA

A LUGAM-SE duas casau, uma
por 130$ c a outra, por 1<30&,com todo o conforto, carta defiança; á rua Clarissa Fortunan. 33, cm Bonouccs^o.

(T 702) 31
ALUGA-SE utn bom quarto paraaa*al quo trabalhe tóra ou arapaz solteiro, em casa do íamllla,á rua Cardoso Morais n. 73. —
BOlUUCtísCO. (T 18326) 31

A 1 - üA-SE uma cnsa com iria
quartos, sula e cozinha e ba-nheiro: á rua Drumond n. 124,enaves no n. 123, tratar ú rua Fl-

gueira do Melo n. 358, com o Sr.Crizanto. (S 24055) 31
ALUGA-SE por contrato, a casaxx de sobrado da rua MiguelFerreira n. 155, Ramos, aluguel330S0C0; trata-se no locai, das10 As 15 ou pelo telefone 23-7033.(T 18368) 31
a LUGA-SE uma casa com umx*. quarto, uma sala. cozinha, luzc agua, â rua Montevidéu n. 175,Penha, casa 2; aluguel 120JOOU,carta do fiança. (T. 1B375) 31

A LUGA-SE casa com 3 comodos,x*- cozinha, banheiro e grandequintal, aluguel 125$. Rua Al-berto Nepomuceno n. 8, Ramos.
(T 18817) 31

A LUGA-SE uma casa no caminho** de Itaoca n. 27ü, ver e tratarna mesma das 9 ás 11.30 horas,estaçào de Bonsuceseo.
(T 13304 ) 81

A LUGAM-SE duas salas por 139>x* com sala. 2 q ti ar tos. cvetc., carta de fiança, as chavesá rua André de Azevedo 21, Arma-zem. Olaria. (T 13228) 31
ALUGA-SE ótima sala e qUartopara casal; preço modlco 9W;A rua 3 de Março 37, estaçào deRamos. (T 132B3) 31

À LUGA-SE um quarto, com aguax* e luz; á rua Sinai 75, Olaria.
(T. 13.209) 31

ALUGA-SE uma casa, nova, com2 quartos, 1 sala, cozinha,etc. Rua Milton n. 118, Ramos.
IT 18610) 31

A LUGA-SE uma casa com sala,XX quarto, cozinha e todo o ne-cissarlo: A Avenida Teixeira deCastro n. 266, em Bonsucesso,preço 115Í000; chav>s no local.
(T 13087) 31•pENHA CIRCULAR — Aluga-seo prédio, á Avenida Lusitanian. 66, com duas salas, três quar-tos e mais dependenclas; as cha-ves 4 rua Llsbôa n. 170. Bastosdc Oliveira S. A., á rua do Ouvi-dor_59. (T_6267) 31

ALUGA-SE uma casa com~sala,
quarto, cozinha, agua e luz,bonde e ônibus á porta, em fren-te ao n. 815 da Estrada Monse-nhor Fellx, Irajá; aluguel 753000.

(T 18760) 31
A LTTÒA-SE em Ramos a casa~da•í*- rua André Pinto n. 194, comtres quartos, duas salas, banheirocompleto, varanda ao lado: abertoTratar â rua do Teatro n. 25Casa Osorlo. (T 1155) 31
A iÕÒSÔOO — Aluga-se casa emXX olaria, á rua Penedo n. 52,proxlmo ao n. 71, da rua Iblaptna.bondes e ônibus Penha, tem aguae luz. (T 24314) 31
A 250$ e taxas, aluga-se casa com4 quartcB, 2 salas, etc., gran-de terreno e entrada para automo-vel; á rua Luis Ferreira 65, Ksta-çüo de Bonsucésso, proxlmo áAvenida Nova York. (T 24313) 31

T>ONSUCESSO — Aluga-se umacasa na rua João Torquaton. 120, fundos, pode ser vista aqualquer hora; tratar na ruaUruguaiana n. 124.
ÍT 1013) 31

fiIRCULAR DA PENHA — Alu-
ga-te ã rua Coimbra n. 3,casas por 75S, 1103, lnforma-sena casa 12 com o Sr. Genesio «trata-se á rua Ledo 66, antigaSfio Jorge com Sr. Abreu.

(T 13277) 31
LINHA AUXILIAR

A LUGA-SE uma casa com sala.XX quarto, cozinha e banheiro;á rua Maria Deolinda n. 40. —Inhaúma. (S 9457) 32
ALUGA-SE uma casa com trêsXX comodos; á rua dos Rubis 80,Rocha Miranda; trata-se na Es-trada Monsenhor Fellx 952.

(S 3-4040) 32
A LUGA-SE uma casa com doisXX quartos, sala, cozinha e ba-nheiro. Avenida Joilo Ribeiron. 364, Linha Auxiliar.

(T 6159) 32
AI^UGAM-SrE lindas casinhasnovas, sala de Jantar e cozi-nha, grande quarto e grande salaforrados d assoalhados, agua en-canada, na pia, chuveiro, tanque,etc., luz, a 1208000; exigimos am-pia garantia do aluguel; & ruaEnrique da Fonseca n. 52. SãoMo dc Meriti. (T 674) 32
A LTTGA-4&E, com quatro quartos,XX duas salas. Jardim, pomar, comagua, luz. ctc. lindo paloceto árua das Opalos n. 205. HonorloCurgel. Linha Auxiliar.

(T 18685) 32
A LUGAM-êSE, quarto, sala e co-x*" zlnha, independentes: por 30$,á rua Antonlo Ribeiro n. 24, doisminutos da estação. 6»Vo Mateus.

(T 18006) 32

TEKESOPOLIS

TERESOPOIJjS — Aluça-se por5 ou 6 meses uma casa mo oi-lada, íogüo de aquecimento parainverno, tel. 22-3373. (T 13086) 35

ILHAS
A LUGA-SE na Ilha do Governa-x** dor. praia do Galcáo n. 180,

c;isa com grande pomar. Telefono28-2959. (T. 13.157) 37

TRASrASSES

APARTAMENTO 4 rua Souadorxx Dantas 56, traspas---se umcomposto de quarto o banheiro a
quem compre os moveis que o
guaruecem. (S 10838) S

A PARTAMENTO cm Botafogo —
Traspa8òa-»e o contrato do

apartamento n. 4 da rua Ipú 28
pode ser visto a qualquer hora,no mesmo; aluguel 480J000.

(S 11286) S
A PARTAMENTO, Lido — Tras-

pas^a-se o contrato do apar-tamento 32 da rua Copacabanan. 152. com frente pura o mar,com trôs quartos, duos salas eoutras Independências.
(S 9361) S

A PARTAMENTO — Traspassa-sex*- com duas entradas, quatro es-
paçoso6 quartos, grande sola de
jantar, etc. cozinha, banheiro, alu-
gucl 4*501000. com alguns moveis,
preço dc ocaslôc. por motivo dcviagem urgente. Ver das 10 horascm diante. Avenida Henrique Va-1 lidarei n. 153. *part. 35.(T 13620) S
T>ASt3A-SE uma grande casa¦X própria para pensáo; á rua
dos Inválidos n. 178.

(T 24883) ÍJ
CONTRATO 

— Passa-se o con-
trato de compras e vendas da

casa 7 da rua Magalh&ea Couto
n. 182, Meyer. Trata-se à rua do
Senado n. 68. 1® andar, das 16
horas em diante. (T. 13.205> S
Traspassa-se o sobrado a ruado Lavradio n. 102. Ver etratar no mesmo, com o Sr. Blan-
Vi. IT 24233) S

passa-sc uma JoJcom duav pCWíwif,' armaçua.»
glráu; á rua da CV>ncclç'áo l*i9,j>erto da rua MnrechM Florlano.tratar no armazém com Fcrrelru.

 (T 6280) S
TRASPASSÃ-SE urna boa casncom 10 quartos, multo bemmobilada, para família de trata-nionto, também serve para penaao,a quem ficar com os moveib aAvenida Atlântica, posto <: informaçóes pelo tel. 25-1750.

 __ (B 9793) S
TRASPA6SA-SE liucia casa comalguns moveiü modernos ouDenfoitonaí e chaves; aluguel8003000, deposito de três meses;á rua Carvalho Monteiro 11. 43.(T 12654) S
TRASPASSA-SE o contrato dc 6meses do confortável e amploapartamento n. 21, com vista pa-ra o mar. Edifício Manliatan; áAvenida Atlantica n. 156. Leme.Informações no mesmo.

IT 12187) S
rjTRAQPASSA -ÍSE um esplendido

prédio com ótimas acomoda-
çôas, Jardim, etc, em Botaiogo.aluguel 7908000, para informações,tel. 23-2654. (T 18328) S
rpRASPASSA-SE o apartamento á-*¦ rua Santo Amaro a. 175. por350,, oom 2 quartos, sala, ba-nheiro, cozinha e varanda. Cha-ves com o encarregado.

(T 24611) 3
»T1RASPASSA-SÍ5 por 7:0006000,X um bom prédio todo reforma-do. pó de pedra, pintura futurls-ta, com todos os alugueis adian-tados, dando renda de lucro paramnla de 6006000; tratar á AvenidaKio Branco n. 5, 2a loja, procuraro Sr. Jaime, telefone 23-5382 —Sendo 5 contos á vista.

(T 13188) S
npRASPASSE — Jacarépaguó, —

Passa-se o fim de contrato daEstrada Pau Ferro n. 62. Fregue-zla. Pitoresca vivenda om terre-no arborlsado, tel. 20-3864.
(T 8001) 6

fjpRASPASSA-SE o contrato deboa oasa a quem comprar osmoveis, aluguel barato; motivo deviagem, negocio urgente. Trata-sena Avenida Mem de Sá n. 190.
 (T. 24.800) S

FT1RASPASSA-SE uma casa comduaa salas, cinco quartos, ba-nheiro, despensu e mais depen-denclas, pelo aluguel de 5505000mensais, á rua de Sáo Clementen. 181; trata-se com Azevedo.
(T. 6106) S

rpRASPASSA-SE contrato de-1- casa grande na praça SSoSalvador; trata-se á rua EstevesJúnior T2. Laranjeiras; aluguelmulto barato. (T 24811) 8
rriR A SP ASSA-SE pequena pensáoA comercial na Cinelandla, Io.andar, cartas na portaria desteJornal para • T 24640.

JT 24840)_S
^RASPASSA-SE o contra-

to do sobrado da rua do
Rlachuelo n. 19, seis ótimos
comodos e mais dependen-
cias. Aluguel 725$000.

(T 1050) S
rpRASPASSA-SE um lindo apar-tamento oom 2 salas, 2 quar-tos, de írente, também ee vende amobília completa de uma sala de
Jantar. Avenida Gomes Freire 1553°. apartamento 32, telefone 22-9241. (T 24834) S

VENDAS EM LEILÃO

PRÉDIOS — Hoje. 17 horas,rua Pereira Lopes n. 72, S. Cris-továo; 17 horas, rua Sarandl 54.Engenho Novo; 16 1|2 horas, ruaLuis Barbosa n. 31.THRRBNOS — Hoje, 16 1(2 ho-ras, rua João Barbalho sfn., Pie-dade, (frente ao n, 175).MOVELS — Hoje, 17 horas, ruaLeopoldo Mlguez n. 174, Copa-cabana.

COMPRAS E VENDAS DE
PRÉDIOS E TERRENOS

APARTAMENTO — Ven-
de-se, confortável, com

3 amplos quartos servidos
por 2 banheiros, sala, cozi-
nha, etc., e bôa área, por
tíZ contos, com 22 contos
apenas de entrada. Rua Co-
pacabana n. 1.371.

(S 17469) Z
AVENIDA MARACANÃ — Ven-do ótimo tererno, medindo20 x 18 metros, no prolongamentoda Avenida Maracanã, a poucospassos da rua São Francisco Xa-vier. Facilita-se o pagamento, áPraça Florlano ns. 31 e 39, 2o an-dar; telefone 22-7690, ramal 79.com Bonoso. (S. 23364) 2
APARTAMENTOS — Ven-

dem-se pequenos e con-
fortaveis, á Avenida Atlan-
tica n. 1.054.

(S 10434) Z
ANCHIETA — Vende-se á ruaAdalberto Tanajura n. 141,antigo 69, um terreno, medo 22 x100. Tendo pequeno prédio nosfundos, que dà para á rua Roma-rio Munlz; trata-se á rua D. T^-ivea n. 59. Engenho de Dentro.

(S 9539) Z
A NDARAI* — Terreno entre osx*- ns. 69 c 79, medindo 12x36,lelláo Sexta-Feira, por qualquerpreço, 17 horas, frente ao mesmo.

(T. 13.329) Z
A VKWBDA cora 16 casos, seudox*" duos de fronte, todas bemconservadas e alugadas. Renden-do 44 contos anuais; á rua SáoS. Luis dc Gonzaga n. 216 a

D20: preço barato. .'60 contos;Informações na casa 8.
(T 1335G)_2

BELA VISTA 18 — Pequeno •bom prédio proxlmo ã rua 24de Maio — Eng°. Novo, bons quar-tos e salas sorá vendido em lei-lâo pelo Marçal, amanhà. Quarta-feira 16 As 17 lioras em eeu ar-mazem, á rua Sáo Jo^ó 22.
(T 1042 ) 2

Bonsucesso 
— Na vila o

em frente á Estaçào deste
nome, rua Uranos. esquina de
General Gallieni, vendem-se três
lotes dc terrenos com trinta me-
tros dc frente por trinta e seis
de fundos. Trata-se á rua Gene-
ral Camara n. 120. com Valdo-
mar. Telefone 23-4425.
GOMPRAM-SE prédios oni Ora-

Jaú, Vila Isabel, até 50 con-tos. Pagamento à viata; à ruaUruguaiana n. 96. 3o andar. To-
ldfone 22-0051. Silveira.

(T 24244) Z
pOMÍRO cmj pequena, da Glo-^ ria ató Humaítá. dou 20 con-tes a vista c o restante cm presta-çõcj. Cartas a Neto. * rua Bue-nos Aires n. 223, sobrado.<T. 18557) Í5
|"*>OMPRA-SE no centro ou pro-^ xlmldades. um prédio dc lojae sobrado, cm bom estado dc con-servaçâo. de 80 a 90 contos, como Sr. Vlltiecas, 4 rua do Mercadon. Sl-A. (T 18745) Z
C-OMPRO cata — Copacabana nu' Ipanema, até 80:000$. á dl-nheiro. Cartas para S. 8631, na
portaria deste Jornal.IS. £631> Z
GOMPRAM-SE prédios ou avent-

das para rendas da preferen-ela na Saúde. Andarai ou Paula
Mito, com Arnaldo; k rua Luísdc Camões n. 34, sobrado, das
11 Ao 11 Hora,. (T 13231) Z

i '•ASA — Vcndc-sc uma, com dets
quarlori, duas salas, um puxa-do nos fundos, ciuitio c cozinha;a rua José Domingues n. 30; te-lefcne 29-1956. Encantado.
(T. 6109) a

/*iASA — Compra-se uma casa^ paru residencia localisuda r.n.Praia do Flamengo c ao centro dnconfortável terreno, podendo ter
porão habltavel ou náo, contanto
que sirva para rcmodelaçflo. Car-tos com detalhes para T. 6154,na portaria deste Jornal.(T 6154) Z¦fclNGENHO DE DENTRO — Ven-de-so o prédio da rua BorgesMonteiro n. 104, antigo n. 22, emleilão pelo Ptiladlo, dia 18 de Ju-nho dc 1937, ás 16 horas.

(S. 11840) Z
ESPOLIO — Avenida —

Tijuca — Rua José Hi-
gino n. 130 — Leiloeiro
Marçal venderá em leilão
Sexta-Feira, 18 de Junho,
magnífica avenida constan-
do de 41 prédios, com uma
renda anual de 174:000$. O
leilão será feito no local, ás
17 horas. (T 1039) Z
Tj^XCELENTE vivenda. em CopaT-cabana — Vende-se nas pro-ximidades do posto 6, excelentemorada de dois pavimentos, emcentro de Jardim, com 15 metrosde írente e 37 de fundos, comduas salas, sala de musica, escri-torio, banheiro, saleta de almoço,cozinha e despenca, no pavimen-t< terreo, o quatro grandes quar-tos e banheiro completo no prl-n.elro pavimento, . :atro terraços,garage, tres quartos para empre-gados; banheiro, galinheiro, estu-fi para flores, viveiro para passa-ros e demais dependenclas. Ou-tras informações á Avenida Ral-nha Elizabete n. 219.

(T 18718) Z
"p^STAÇAO do Rlachuelo — Ven-J-< dem-se pelo preço único de 16contos ótimos lotes de terreno, de11x44, á rua D. Ana Nerl n. 6SB;trata-se com o proprietário, á ruado Carmo n. 49, 3o andar, sala 33.

(T. 13.163) Z"pJNGENHO Novo, três prédios eJ-i um barracão, á rua Condensade Belmonte ns. 96 e 98, renda,mensal de 700S000, lellfio defini-tlvo, qualquer preço. Quinta-Fei-ra, 17 do corrente, ás 17 horas.
(T. 13.328) Z¦piLAMENGO — Vende-se, porpreço de ocasião, o melhor lotade terreno da rua Marquês de Pi-nedo, Junto e depois do n. 66,medindo 13 x 30; trata-se com oproprio, á rua do Carmo n. 49,3° andar, sala n. 33. (T 13161) Z

GAVEA 
— Terreno — Vendesseo ultimo lote da rua ArturAraripe, lado da sombra, medindo16x27, e situado a 15 metros de-pois do n. 33, proprietário, tele-fone 23-3389.  (T 24676) Z

Q.AVEA — Vende-se por preço do^ ocasião ótimo terreno, cornduas frentes, mna de 10 metrose outra de 21 metros, tendo SOmetros de extensão; uma frentedá para a rua Dias Ferreira n. 157e outra para a praça onde estãosituados o Hospital Miguel Coutoe o Btadium do Flamengo. Trata-se com o proprietário, é Tua doCarmo n. 49, 3o andar, sala 33.
(T. 13.162) 3

/"IRAJAU" — Aluga-se confortávelcasa aeabando-se de construir,com. S grandes quartos. 2 boaasalas. copa. cozinha, cofre, ba-nheiro completo, w. c^ para empi\:-gado, em centro de Jardim, parafamilia de tratamento. Rua Juiade Fóra 129. Saltar no fim da ruaBaráo de Mesquita.
(6 34671) a

GRAJIAU* 
— Vende-se o prédiod» ra» Proíueeor Valadaresn. 178, oom trás quartos, duas sa-Ias. quintal artnrUado, etc. Podeser rliito das 13 ás 16 horas. Cha-ves no 187. (T 24634) Z

TTADiDOCK. LOBO ^ Vende-sa" prédio A rua Afonso Pena 33,3 pavimentos, cimento armado,com garage para dois automovels,construído em centro dc terrenode 14 x 50; tratar no local ou comJoio P.roença, telefone 23-4371.
 (S 34905) Z

TLHA DO GOVEH1NADOR, — Ven-1 de-se uma pequena casa, pro-xlmo á praia; tratar na rua daAlíandega n. 164, 1® andar, daa17 ás 18 horas. (T 10604 ) 7,
TPANEBVtA — Terreno — Vende-se ótimo com 11 x 32. Outrocom 10 x 31. Leblon, muitos lo-tes, pequena entrada, restante a
prazo. Av. Rio Branco 77. 3o, sala.8, telefone 43-4285. Antonio Ce-peda. (T 24793) Z
TPANEMA — Vende-se o prédiorecentemente construído, aAvenida Epltaclo Per,«soa n. 438.Vòt das 14 ás 16 horas. Tratar árua Nascimento Silva n. 115-A.Tel.: 27-6281. Preço unlco, 130contos. (C 60961) Z
TPANEMA — Aluga-se residenciaJ moderna, à rua NascimentoSilva, com duas sala», tres quar-tos, quarto dc empregada, ele.Chaves no n. 89 da mesma rua.

(T. 922) 21-A
JACARE\PAjGÜA' — Freguesia.

Vcndem-sc lotes c áreas parasítios — Weck-end, clima saiu-berrimo. Agua, luz, bondes, etc.Facilita-se o pagamento. Francis-co. o Alcm&o de Jacarépaguó, 23-2180, Io dc Março 82, 2o ándar.
(T 985) 3

T EKLON — Vendem-se dois lo--*-J tes, sendo um na rua JoãoLira, 10 x 45, Junto ao n. 64. ou-tro 20 x 31, ao lado da sombra e
proximo á praia, preço de ocasiãoM. Saycr, Jornal do Comercio, 3oandar, sala n. 322.

(S 9746) Z
LERLON — Vendem-sc dois bonslotes; á rua João LLra, proxí-mo à Avenida Ataulfo Paiva, me-dindo 12 x 42,50 c 16 x 34 me-tros. Facilita-sc o pagamento; 4Praça Florlano ns. 31|39, 2° andar;telefone 22-7690 com Eonoeo.

(S 23365) Z
T EBLON — Terrenos — Vendo,

pertinho da praia, lado dasombra. Proprietário: telefono23-3389 e 25-3430. (T 24675) Z
]Í/rEYkR — Vendc-sc um terre-no; á rua Jaime Benevolo,
que principia á rua CamarlstaMeyer. preço 6:0003000, facllita-so
parto do pagamento, telefones43—0764 c 28—1355.(T 18149) Z
PIEDADE — Vende-sc uma ca-sa com dois quartos, duas si-Ias. cozinha e banheiro complc-to. com bom quintal; á rua Slva-na n. 60; tratar na rua Baráo doBom Retiro u. 701-B. Camargo,telefone 48-4057. (T 12401) Z
PETROPOLIS — Vende-se o pre-dlo da rua General MarcianoMagalh&es n. 166. antiga rua Mo-rim. Quarteirão Palatinodo Supe-rlor. tendo o terreno 30.00 dofrente e uma área de 17.421 me-tros quadrados, em leilão pelo Pa-ladio, dia 17 de Junho dc 1937,ás 15 horas, cm seu armazém; árua do Carmo n. 31. Distrito Fe-deral. autorizado por alvará ju-dlclal. (S 11500) Z
BETROPOLIS 

— Vende-se uraterreno de 20 x 92. preço de
ocasião, motivo de viagem, na
Indcpendencla. Rua 2 de De zem-
bro n. 15. Flamengo. (T 6172) Z
T>EQUENO PRÉDIO — Rua Pe-A relra Lopes n. 73. próximo 4rua SSo Luís Qonraj*. ser' vrn-
dido em lelláo, pelo Marçal hoje,
15. âs 17 horas, em frente ao
mo, as chaves no armazem emfrente. IT 1041) Z
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«VISOS FÚNEBRES

(Dom um pequeno aumento do custo estes avisos Justina Augusta Coelho
podem ser irradiados no jornal da manhã dc °

P R F 4, mesmo no dia da missa

UBBBZ3KE&ZS1

Ernesto Hermoneneo Dutra
(DESPACHANTE DA PREFEITURA E DA RECE-BEDOltlA DO DISTRITO FEDERAL)

MISSA DE 7.° DIA

ÍAntonia 

Per eira Dutra, Conceição Horta
Dutra é família, Capitão de Mar e GuerraDr. Otávio Joaquim Tosta da Silva e familia,
Otávio H. P. Dutra c familia, Maria Pereira

Dutra, viuva, filhos, genro, noras e netos agradecem
as homenagens e todas as demonstrações da carinho
prestadas ao seu muito querido ERNESTO, c convidaa todos os seus amigos e demais parentes para assis-tir a missa dc 7o dia que em sufrágio de sua bonis-sima alma mandam rezar Terça-feira, 15 do corrente,ás 10 horas, no altar-mór da Igreja de S. Francisco
de Paula, pelo que a todos renovam imorredouro
agradecimento.

t
Antonio Vieira Coelho esenhora, Antonio GomesCoelho, senhora e íilhos,

participam o falooimonto dosua sompro lembrada c que»rida mãl, sogra o avó JUSTINAAUGUSTA COELHO o convidaraos seus amigos o demais parentespara o seu sopultamento, hoje,at 10 horas, no Cemitério de' SiloFrancisco Xavier, saindo o íeretroda rua São Francisco Xavier 552.(T 13210

t

(T 12720

Alice da Silva e Nasci-

i

mento
Bonifácio Jo&0? do Nasci-mento (ausente) comunicatodos os seus amigoscompadres, conhecidos, quefará celebrar missa de 30.°tfiia, por alma do sua saudosa cs-

posa ALICE DA SILVA E NASCI-MENTO, na igreja de N. S. doSRosario c S. Benedito, ãs 8 horas6 30 minutos do dia 16 de Junho,*10 altar-mór, á rua Urugualana.Antecipadamente agradece a to-dos que lhe dão conforto.
(S 34935

Alice da Silva e Nasci-
mento

i

Juracl, Alníde, Arací cie.va e Nascimento, MariaLúcia Duarte, comunicam atodas as pessoas do suas re-relações do amizade, queíarüo celebrar missa de 30°. dia,
pelo descanso eterno de sua ines-
queclvel mãe e madrinha ALICEDA SILVA E NASCIMENTO, ás8 .ioras e 30 minutos do dia 16 det7unho, no altar do Sagrado Cora-
çao de Maria, na igre.Ja de N. 3.ílo Rosário c S. Benedito. A todos
quí compareceram a, este ato de
vpiedade a nossa gratidão.(S 34985

Adelia de Bnstamante
Xavier Leal

1

Alice Bustamante Mar-
tlns. seus irmãos, cunhadossobrinhos convidam aos
parentes c amigos para as-
slstir á missa de 7o dia quefazem. celebrar pela querida ex-

tlnda ADELIA DS BUSTAMANTE
XAVTCTl LEAL, hoje. Terça-Felra
35 do corrente, ás 10 horas, no
altar de Nossa Senhora do Car-
mo da Igreja de Santa Teresinhaiflo Menino Jesus, á rua Mariz eBarros. (T 13153

Américo Ferreira de
Almeida

KSCRITraARIO APOSENTA-DO DO TESOURO NACIONAL
A Ti uva, filhas * netaí.Almerindo Martins de Cas-

jfi tro e Carlos Rebelo de«» Mendonça, genros de AME-RICO FERREIRA DE AL*
MEIDA comunicam o falecimen-
tk* do seu prezado cheíe e amigo
9 pedem aos parentes, colegas c
amigos, o favor do assistir aos
íunerals quo terão lugar ás 4 ho-ras (16 horas), do dia 15 deJunho, saindo o corpo da rua D.Romana n. 58, para o Cemitériode Inhaúma. Antecipadamentesnulto agradecem essa prova dewolidarledade piedosa. (T 13365

jConsuelo Aloiiso Ri-
beiro
50° DBA

Albina Alonso Carreira,João Lopes Ribeiro, OndinaRibeiro da Fontoura, Or-lando Lopes Ribeiro e Mag-nolia Ribeiro da Fontoura,José Gaivão da Fontoura, convl-dam os seus parentes e amigos
para assistir a missa do 30° dia dofalecimento de sua inesquecível eboa filha, esposa, mãe. avó e so-
gra CONSUELO ALONSO RIBEI-ÍIO, que mandam rezar hoje, Ter-ça-Felra. 15 do corrente, ás 9 1!2horas, no altar mór da Basilica de,Banta Teresinha do Menino Jesus,à. rua Mariz e Barros. A todos, umeterno agradecimento. (T 13071

3*. Juan D. Albertotti
0i|< A Superintendencla daf 3a Clrcunscrlção de Educa-JL çáo Elementar e a Escola"General Mitre" na cons-temaçfio da sentida perdaque sofreram com o desapareci-mjnto do eminsnte argentino e
grande amlso D. JUAN" D. Ali-BERTOTTI, em sufrágio de suamagnanlma alma fazem celebrarmissa depois de amanhã, Quinta-Feira, 17 do corrente, ás 7 c meiahoras, na IjreJa dc Santo Cristotícs Milagres, 110 Lar^o de SantoCristo. Convidam á família, anil-gos e admiradores do pranteacíoextinto a assistir a esto ato de fé.hipotecando a todos sincerosagradecimentos. (T C03S
TpENIIA — Lotes dc terrenos, s-e-A râo vendidos pelo Marcai cmleilão cs seguintes. — Dia 17, as16 horas, á rua Majé, proxlmo alobo Júnior, dc 18 per 21 metros110 mesmo dlu, ás 17 herus, trêslotos medindo cada um 10 j ¦ 3umetros, na Estrada Braz d: Pinaautis do pridlo 11. SCI, Vila dáPenha. Otlma oportunidade.•pEQUENO PRÉDIO — Rua Pais* dc Andrade 40, proxlmo árua£4 dc Maio, vende-se 18:030::n0.Ernesto Pontes. * rua S*.o José33. loja (T_ 1043.1 z
J?ijç» DO BIcsPO — A 30 r 2trosde Had. ,cbo — Vende-seo ma^nirico e modernizai' prcdloda rua do Bispo 323, cm ccn;rode ótimo terreno, com 5 magnl-ficos dormltorlos, 2 bòas ô-las.Jardim, garage etc., acha-se vajo.vôr das 9 ás 17 horas, tratar como proprietário; á rua da Alían-dega 25S. aobrado. (T 6215) Z

Vende-se

Demetrio Gonçalves
Roma Santa

Luiza Magno de
Carvalho

Nestor Magno de Carva-lho comunica a todos os
parentes e amigos o fale'cimento de sua genitora,LUISA MAGNO DE CAR-VALHO. O íeretro sairá hoje, ás16 horas, do Hospital de Psicopa-

i tas do Engenho de Dentro para' o cemiterio dc Inhaúma.

Manuel da Silva Pinto
Neto

IRMANDADE DO DIVINO ESPI-RITO DO ESTACIO DE SA'

t

Dr. Roma Santa • miasenhora Carmen Gaivão doRoma Santa, Antonio Gon-
çalves Roma, filhos, genro,nóras e netos, DemetrioGalvào de Roma Santa, Gracilia-no Pereira Bispo, senhora e íilhose demais parentes agradecem ás

pessoas que os acompanharam nodoloroso transe do passamento doseu querido pai, sogro, irmão, tioe avó DEMETRIO GONÇALVESROMA SANTA, e os convidam áassistir á missa de 7o dia, que serárezada. Quinta-feira, 17 do cor-rente, ás 10 horas, no altar-mórda igreja de São Francisco doPaula. (T 1323a

Ernesto Hermogeneo
Dutra

(DESPACHANTE DA PREFE1-TUBA E DA REOSBEDORIADO DISTRITO FEDERAL)
(7o DIA)

Otávio H. P. Dutra,Despachante da Prefeltu-ra e da Recebedoria doDistrito Federal e seu3auxiliares, compungidos
pela irreparavel perda de seuinesquecível pai e chefe ERNES-TO HERMOGENEO DUTRA,agradecem as carinhosas marti-festações de condolências ex-pressadas ante o profundo golpee convidam a todos os seus pa-rentes e amigos para assistir ámissa de 7o dia que mandam re-zar pelo descanço eterno de suaalma, hoje, Terça-Felra, 15 docorrente, ás 10 horas, no altar-mór de Nossa Senhora da Concei-ção, na Igreja de S Francisco dePaula, pelo que se confessameternamente agradecidos.

(T 12727"... t-r.W.M
Ester Pereira Leite

(DONGA)
Lconor do Lessa mandadizer uma missa por almade sua amiga DONGA, ía-leclda em Paranaguá, hoje,Terça-Felra, 15 do corren-tc, na Igreja de S. Francisco dePaula, ás 9 1|2 horas, no altar doN. Sra. das Vitorias. (T 6026

Gastão Wandeck da
Cunha

(f AMVEItSARIO)
TA O WANDECK DA CUNHA,convidam aos parentes eEsposa e íilhos do GAS-amigos para assistir á missade Io anlversario que serárezada no altar-mór da igreja doSeminário. Avenida Paulo doFrontln 560, Qulnta-ícira, 17 doJunho, ás 8 horas. (T 028

aBBMM5B5BB88Bia—BÍÉi5 i i
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A Mesa Administrativadesta Irmandade íará, ce-1 obrar amanhã, Quarta-Feira, 16 do corrente, ás
9 1|2 horas, no altar mór

de sua igreja, a missa de 30° dia
pelo descanso eterno da alma dosou caríssimo Irmão Mesario e ex-
Juiz MANUlüL DA SILVA PINTONETO. De ordem do Caríssimo Jj-mão Juiz convido a Esma. íami-lia e demais parentes do finado,seus amigos e os irmãos da Ir-mandado para assistirem a esseato de plodado cristã. Secretariada Irmandade, em 15 dc Junho do1037. — Otávio Tavares, Secreta-rio. (T 1038

Nicolau Kleinsorge
Horacio Teixeira, senhora,íilhos, genros o nóra fazemI celebrar missa do 7o dia,«¦b pelo descanso eterno de seulnolvidavel amigo NICOLAUKLEINSORGE, na Igreja de SãoSebastião dos Capuchinhos, á ruaHaddock Lobo, amanhã, Quarta-Feira, 16 do corrente, á3 7 horas,e para esse áto de religião con-vldam todos os parentes e amigosdo falecido. (T. 18.490

Zenobia Jackson da
Sila Oliveira

(DUDUCHA)
José da Silva Oliveira, ÍI-lhos, genros, nóras e netos,convidam seus amigos paraassistir á missa, que em

intenção á alma de ZENO-BIA JACKSON DA SILVA OLI-VEIRA, será celebrada no dia 16do corrente, ás 9,30 horas, no altarde N. S. da Conceição, na Igrejacie São Francisco dc Paula. Desde
Jã se confessam agradecidos a to-dos que comparecerem a esse atode caridade cristã. (T 18755

wwfwsaS

Missa cm ação de graças
Oficiais, professores, funciona-rios, outros emprogados e ai unosdo Colégio Militar do Rio do Ja-neiro convidam os parentes eamigos do Sr. Coronel ilENATUDA VEIGA ABREU para assistirá missa em ação de graças poloseu restabelecimento, mandadacelebrar no altar mór da IgrejaS. Francisco do Paula, ás 11 ho-ras, hojo 1<5 do corrente. Terça-Feira. (T 12i.J4

Missa em ação de
graçasO marido e a filha do D. LEO-CADIA MAISONNETTE, professoramunicipal, mandam rezar missaem ação de graças, pelo restabe-leclmento da saúde de sua cs-

posa e mãe, no altar-mór daIgreja do Rosário, amanhã, Quar-ta-Fcira, 16 do corrente, ás 9 ho-ras. (T. 18.5G9

I XTEND^-aiC um prédio á rua Ma- |I * ria Sulterla n. 83. '*!sltar atéI án 12 horas. Tratar com 8. Pd-st 111, á rua da Quitanda n. 87,1" andar. (T 13128) Z
XTENDE-SE por~18:0Q0$000, uma' casa nova, com dois quartos,uma Bala, cozinha, W. C.; gran-do quintal e varanda, uma partoá vista e outra em prestações do1005000; proxlmo á rua Diasda Cruz; tratar na rua AugustoNunes n. 35. (T 6C05) Z
¥ENDÈ-SE um loto da terreno24 x 20; á rua Aurela n. 23Meyer; tratar na rua Teixeira deMelo n. 40, com o £r. Aniceto.telefone 27-2081. (TI!2283) Z

VENDE-SE lindo prédio recom-construído com dois quartos,sala o entrada para auto, á ruaCardoso n. 239, Meyer; preço 26contos, com entrada de ò ou õcontos e o restante em um ano emelo; bonde José Bonifácio, o sómostra aos Domliigoc. (S 9175) 2
\fENDE-SE o terreno da Ave-v nlda Epltaclo Pessoa, na Fon-te da Saudade, tendo 4G,50 metrosde frente por 47 metros • de íun-dos, js fundos dão para outrarua; trata-se com o Sr. Araújo, áAvenida Rio Branco n. 122, loja.

(S. 7570) Z
\^rENDE-SE o terreno da rua Do '3

* de Maio (Gavea), Junto e de-
pois do n. 231, com 15 metrosde frente por 31 de fundos, jamurado e pronto a ediflear, úniconesla zona; tratar com o Sr.Araújo, á Avenida Rio Branco 122,loja^  (S. 7569J Z"\7ENDE-SE uma casa com dois^ quartos, duas salas, cozinha obanheiro, em boas condições; arua Anamá n. 79, Parada de Lu-cas. (S. 34303) Z

VENDE-SE um moderno bunga-lo'.v, com sala do visitas, sa-la do Jantar, quatro quartos emais dependencias; á rua Gua-pui n. 14, proximo á rua Hermen-garda n. 171, Meyer.
(S 9795) Z

X^ENDE-SE um bunjaíov/, com
( * duas salas o quarto, varanda,'terreno, 27 do frente por 40 defundos, no antigo Jocky Clu-be; tratar polo telefone 48-9:01,ou na Avenida Rio Branco n. 125,5o andar, com o Sr. Lima, das 15ás 17 horas, preço 32:üúOSOOO.

(S 18313) Z
TfENDE-SE terreno, proprio para* pequena fabrica ou resldenciaem Maria da Graça, escreva paraa Caixa Postal 128, Rio.

(S 9037) Z
T7ENDE-3E um lote de terreno,? 10 x 50, á rua Califórnia, jun-to ao n. 121, Penha; trata-se pelotelefono 28-1459. (T. 18505) Z
VENDE-SE uma casa para ren-da, á rua Carlos Gomes 93,trata-se na rua Frei Caneca, 84,com o Sr. Santos. (T. 18514) Z
T7"ENDE-SE boa are a com 64 lo-v tes planos com agua e luz, qu«podem ser vendidos a 1:200S ca-da um á estação de suburblo, pro-xiano á Belfort Roxo, preço 23:000$— Tratar á rua Buenos Aires 81,4o. andar, das 16 ás 17 horas.

(T 13229) Z

um prédio com tre3? grandes comodos, cozinha,banheiro o grande quintal, prédionovo; á rua Chui n. 29-A. Madu-rclra; tratar pelo telefone 43-3440.
(3 9112; Z

VENDE-SE um grupo dc 5 casaa
modestas, construídas em ter-

reno quo mede cerca de 950 mJ2;ã rua Monteiro da Luz n. 44, En-
genho de Dentro. Informações com
Moreira, telefone 43-6344.

(T. 12.341) Z"*7ENDE-SE um prédio, acabado» de construir, em Todos os
Santos. Rua Josó Bonifácio n. 94.
Trata-se á rua Meyer n. 67.

(S. 8.984) Z

t

João Batista Cataldo
Angela Maria ZimbaroCataldo, Eduardo Cataldo,senhora e filhos, VicenteCataldo, senhora o filhos,Manuel Cataldo, senhora efilho, Adelina Cataldo, esposa efilho e demais parentes, proíun-dament-o reconhecidos a todos osque so associaram a sua grandodór sofrida com a irreparavel per-da de seu mui querido esposo, pai,pvò, Irmão, tio. cunhado c paren-td JOÃO BATISTA CATALDO,convidam a todos os amigos e pa-rentes, para assistir à missa do7U dia que, por intenção a suaboníssima alma mandam celebrarno altar-mór da Igreja de Santa-na, Segunda-feira, dia 21, ás 9 112desde jáhoras, confessando-seagradecidos. (T 21775

Maria Vieira da Con-
ceição
7° DIA

Alberto José Vieira e fa-íiJia, convidam sous pa--ntes e amigos para assls-i.ir á missa que mandamcelebrar pelo descanso eter-no da alma üe sua idolatrada mão,sogra e avó MARIA VIEIRA DACONCEIÇÃO, no altar mór daIgreja do S. Francisco de Paula,as 10 112 horas, de amanhã. Quar-ta-x-cira. 10 do corrente, polo quese confessam agradecidos.
(T 10194

Maria Macedo de Fi-
gueiredo

AGRADECIMENTO
A família da saudosa extinta, naimpossibilidade de agradecer pea-soalmente a todos os bons amigo»

que, acompanhando-a na suaimensa dor, lhe manlsfestaram oreu pezar cora a sua presença,por telegramas, cartões, enviandocorôas. flores e assistindo á inlssade 7o dia. Imensamente penhorada.o faz por este meio, assegurando-lhes a sua eterna gratidão.IT 13148

Juan D. Albertotti
A Camara de Comercio Argentl-na dei Brasil, não podendo a^ra-decer pessoalmente a todos" osamigos que nos momentos do suaincomensuravel dór, pelo passa-mento do seu inesquecível presl-dente JÜAN D. ALBERTOTTI lhe»trouxeram o conforto das tiaisexpressivas manifestações de ca-rlnho j do sentimento crlstllo, poreste melo, agradece sinceramenterenhorada a todos a mais sentidagratidão. cr 13211

"Í7ENDE-SE uma casa de quatro^ comodos e cozinha, quasi no-
va, por 15 contos. FacilHa-se o
pagamento, a rua Flrmlno Game-
leira n. 140, Olaria; trata-se á ruaIblaplna n. 15. (S. 9330) Z
\TENDE-S3 a casa da rua Cal-* das Barbosa n. 76, Piedade,
com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
retreta Santarl. terreno 11 por 65,
dois minutos distante do bonde;
trata-se na mesma. (S 8932) Z
VENDE-SE o confortável predioda rua Vinte e Quatro de Maio
n. 551, Riachuelo, com boas aco-
modações, grande terreno e en-
trada pa.li automovel.

(T 12579) Z

ENTERROS
Quando perder um ente que-rido, não precisa sair dc casapara tratar do ENTERRO; foas-ta telefonar para
22 —2620

a qualquer hora do DIA ou daNOITE, que prontamente irá aolocai uma pessoa JDONEA, quese encarregará dc tudo, desdea guia dc obito até ao anuncio.
(S 6919

CAPELA
FREI FABIANO DE

CRISTO
PARAVELÓRIO OI EXPOSIÇÃODE CORPOS.MÁXIMO CONFORTOAMBIENTE AtSUADAVEL —REMOÇÃO EMAMUllLANCIAS PKOCHMSChamados a qualquerhora

Telefone 22-2620
(S C847

———r'

\TENDEM-SE por 30 coutos, clols» prédios acabados (.e construir
e perto do Jardim do Meyer, «m
esgotos feitos pela Citi, fogões a
gás, aquecedores, etc. Rende uma
casa 240* com contrato de vim
ano. sepdo que a outra alnd.» n'io
foi habitada; informações 2^-3£C'i

(T 13301) Ifi
VTENDÊ-SE uma casa com dois» quartos, duas salas e mais de-
pendências; Jardim e quintal, á
rua Visconde da Itauna n. 537,
trata-se diretamente com a pro-
prietaria; á rua São Luis Gonza-ca n. 41. apartamento 2.

(S 0536) Z

VENDE-SE uma casa com duassalas, três quartos e mais de-
pendencias, pelo preço de 30:0005;
para ver por favor do inquilino,á rua Vilela Tavares n. 146, Bocado Mato, Meyer e tratar á rua 24do Maio 673, casa 7. (T 18764) Z
VENDESSE uma ótima casa comdois quartos, uma sala, e mal3um quarto nos fundos, terreno12x50; preço 13:5003; à rua Mariado Carmo 11. 213, Penha-Circular,
Junto dos ônibus Seleta; trata-seá Avenida Marechal Florlano 48,loJa._ (T 0264) Z
TTENDE-SE uma casa com dois^ quartos, duas salas, cozinha,despensa e porão habitavel; 10 defrento por 99 de fundos; á ruaPompllio do Albuquerque 188,estação do Encantado.

(T 18775 )_Z
TTENDE-SE um bom prédio, so-» brado, em centro de terreno,tem 20 x 60 metros, á rua Gene-ral Canabarro; trata-se com o Sr.Fortuna, telefone 23-1900, ramal74, das 0 12 horas.

(T. 6104) Z"^TENDE-SE um bom prédio, árua Bisplatlna 36, estação deIrajá; ver no local o tratar á ruado Rosário 150, com Bravo.
(T 62G0) Z

TfENDE-eE a casa do Beco dosAraujos n. 28. Tijuca.
(T 24707) Z

AUTOS USADOS,)E QUISM MIE MERK^A CON|l\NT\Chevrolet — Ford — DiidRe — fliiyjlcr u- outras n.'nr. -cas, caminhões e passeio. VcnUem-se com racilhlade de m. w
camento na 1

FI1.IAL 0E COPACABANA S
i>ií S

C II I \ |f L E R & A D L E RRua Salvador Correia n 83. Telefones «J-I13U o i;.««!).)(Em frente ao rainpo de Temils do clube de UotuluRr)
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j

AUTOMÓVEIS IJSÁDOS
Vende-se facilitando o pagamento. Rua 13

de Maio n. 23 .
COMERCIAL METROPOÜTAN S|A.

(C 62040) X 1
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üoia cas.ua, 0 ^aoua uw uíuíS paio3 o tamanhooa .u«i lka..v,e.i u. •4*7Alw.ot.v ua...p.ôta. ^ i.' J
V"-"—~T preço tarlAip* U^iadOS

A UTOMOVEIS — Ford 1037, no-vo; o usados de todas as mar.cas, ótima avaliação nas trocaspagamentos a longo prazo CasaPopa. rua General Caldwell 201-aTel. 42-03D8, á Av. Amaro Cavai-cantl ns. 19121. Tel 29-4512
(S 1221) X 1

"17" EN DE-SE um barracáo, com
V-timo terreno de 10 x 50; & rua

das Turquezas n. 126. Rocha Mi-
randa. Linha Auxiliar. Trata-se
à Avenida Marechal Florlano, 48,
loja. Preço 5:õ00í000. (T C94) Z
TTEN1DE-SE uma casa do doisV pavimentes, dois quartos, duas
salas e dois amplos salões e do-
mais dependencias, situada em
terreno de 14 x 44; á rua Senador
Nabuco n. 5<J. Vila Isabel, íacl-
llta-se o pagamento. (T 1B103) Z
VENDE-SE terreno na Ilha do

Governador, 9x37, a três ml-
nutos do bondo, por 2:7 003000;
tratar com Azevedo, á rua da Ca-
rioca n. 4<3. (T 12710) Z
ITENDE-SÈ uma casa para nego-V cio, tendo um barracáo com 7
metros do comprido por 6 de lar-
gura, nos fundos, para família; á
rua Tlnguá n. 86. Estação do Turl-
Assú, c onde se trata.

(T 18009) Z

\TBNDE-SE um terreno em Irajána rua Visconde de Maceión. 42, medindo 8 dc frente por35 de fundos; tratar com Mlrjucl,nà rua Fúas Roupinho n. 48. Pc-Tttia Circular, preço a combinar.
(T 18332) Z

Y7*ENDEM-SE lindos prédios pararesldencia c para renda, comAdelino Santiago; á Avenida Ma-rechal Floriano n. 7 S. B.
(T 24704) Z

X7ENDÈM-3É prédios o terrenosá rua <lo Ouvidor 160, 2o an-dar, saia 7, Elevador.
(T 6210) Z

^UlOIVXOVEIS USADOS —
O mais completo sorti-

mento úc mais dc 50 car-
ros usados das mais pro-curadas marcas com todas
as facilidades de pajramen-
to c permuta. Especialmen-
te carros pequenos e eco-
nomlcos como D. K. W.,
Fiat Bailila, Opel, Fiat 500,
Continental, Ford Baby,
Ford, Chevrolet, ctc. Dlvcr-
sos Llmousir.es de luxo e
conversíveis modernos e a!-
guns carros grandes anti-
g:os por qualquer preço. —
Ver e tratar lia Secção de
carros usados da Auto
Union Brasil Ltda.; á Ave-
nlda Mcm de Sá ns. 203 e

04. Telefone 22-5305.
(T 18754) X 1

Rarata — Vonde-se uma, con-verslvcl, V-8 tipo 36,nova com 4 lugares c 5 pneus per-feitos, tel. 42-0743, das 18 is 18horas. (S 10079) X 1

OEííAULT — Vende-se llmousl-AV lio, do duas porcas, moderno,unlco no Rio, conforto, luxo ecojuranna, carro Diplomático,proço de ocalsào, 0:01)03000, comRomeu, telefone 27-C337, das 0ás iü horas da tarde.
  (T 6C45) X 1¦TfÉZíDE-SÉ uni auto camlfiftjç* Fargo, preço do oeaslilo; tra-tar á rua Mariz e Carros n. 205.Fundos. (T (133) X 1

T^ENDE-SE urn automovel, mar-* ca Chevrolet, 1934, Master. 4portas. Trata-se com Morais, pelotelefone 43-2122. (T. 400) X 1
T7"ENDE-SE barata conversível,Plymouth de 1934. AvenidaGomes_ Freire 47. (T 25D) X 1"ipSNUÉ-EE uma llmo-usine DeSoto, de quatro portas, emótimo estado, per 3:5003000; Au-to-Emporio; á rua de São Cristo-v3o n. 503. (S 9995) X 1¦"fTENDE-SE Dodge 31, turismo' Bulck 29, Hudson 28, comsete lugares, Barata Chevrolet,Barata Olcland 29, Grahm Page fo-chada, com quatro portas, vendem-se a prazo e acclta-se outros cmtroca; á rua São Cristóvão 334 —Proxlmo d Praça da Bandeira.

 (T 12507) X 1"ÍTENDE-SE uma barata Chrys-~ ler, tipo 65, a rua do Lavra-dlo n. 13, loja. (T 13303) X 1

TJARATA Paukaru em porieito es-¦*-* tado, licenciada, a preço con-vidativo. Ver na garage da ruaCastro Barbosa; Praça Vcrdun
(T 24705) X 1"JDICiOIiETA — Vonue-se umapara menino até 12 anos, pormonos da metade de seu custo; árua São Clemente n. 10.(T 6073) X 1

TJARATA Ford 29, estado de no-va; vende-se: á rua MarcilioDias n. 4, telefone 43-5724.
(T 1100)_X 1/CHRYSLER 75 — Por preço 

"de
^ ocasião — Vende-se uma ba-rata em ótimo estado; á rua Se-nador Vergueiro 174.

<T 1022) X 1

"^TENDE-SS uni bom terreno com* 11 mts. do íwnte por loomdo fundos; 4 rua Maria José 210,em D. Clara. Trata-se com DonaZózé, na Trav. Carlos Xavier 63.
(T 13190) Z

\7"ENDE-SE uma avenida com 4v casas de fronte, na rua Pa-checo Leão n. 400, com fundospara Marquôs dc 6abará, conten-do 11 quartos nos fundos, preçodo ocasião; trata-se á rua Volun-tarios da Patria n. 243.
(T 18618) Z¦\7"ENCDE-SE um lote de terreno* com 10 x 50 metros, no Par-que da Estrela. Trata-se á ruaUruguaiana n. 7, 2° andar.

(T 902) Z
TTENDE-SE pequena casa, em* centro de ótimo terreno, a 5tr.lnuto3 do Meyer; tratar com oSr. Barroso, á Avenida Subu-bnnan. 1.185. (S 31779) Z

Chevrolet 930„T7 Pü"e'õn —
Ótimo, pinturacapcta pneus etc., novos, vendo ur-g:nfce. Mariz e Barros 353, comArmlndo. (T 13355) x 1

ÇJAMINHÃO Ford com cin-
co velocidades, todas as

licenças de 1937. Freço ra-
zoavel, á rua Mariz e Barros
n. 253, ao lado da Escola
Normal. Telefone 48-8599— Adolfo Fernandes. •

(X 115G) X 1
VIROIjET , quatro cilindros,licenciado, vende-se, para vera tratar das 12 ãs 14 horas noPosto de Serviço da rua 13 tíeMal.), carro 1S.V2J. (T 24002) X 1

l^E^D^-SE lunouslne Marquete,preta, quasi nova, 4 portas,ótima maquina, preço do ocasiãoVer á rua Homem de Melo n. 18Tijuca, ás 13 horas.
(T 24595) X 1

TfENDE-SE automovel ílupmo-blle, pronto para a praça; mo-tlvo de viagem; 1:5003; á praiado Flamengo n. 350, vom o Sr.Batista. (T. 6.1B7) X 1¦\fENDE-SE uma Barata-Cord";'preço de ocasião; é eeonomlcae lu;:uosa. Rua Santo Amaro 20,apartamento 22, 1° andar.
(T. 13.167) X 1"l^ENDE-SE um Chevrolet, prêromulto barato, ,m Adolfo. liaGarage_Moderna. (T 13653) X 1

TTMA Balíla Fiat — Vende-se em^ porfeito estado, pouco uso. —Ver e tratar na Garage Monumen-tal. Av. Henrique Valadares n. 154.fundos, das 8 ás 12 horas, com oSr. Valerio ou Renato.
(T 24792) X 1

BARATA
Vonde-se uma em ótimo estado.Tratar no Edifício Rex, sala 921,9.° p.ndnr. Preço de ocasião —i:OOOSOQ3. (T 24149) X 1

(jJ canários poratissiino, toaos uoiua rua ua Alegn» u.»J-A, todos os dias. S. Crlg^DVaO.

liOlivUiWAWjCtoo

— Uuu-omanto e cicn,cias ocultaa, revela o so_.e-do humano pe^a grafologla c p^i-c..pj11iaaü1,ai, xx^oaihu uetranaiiiisóu.o üe pensamento —toua a ama üas pessoas peia c.u*-roíiiancia clentiiica. Consultas Eo-bie qualquer sentido, paj-Ucu.« c
Tira koroscopoa com-

ás^in ííf® tod°3 ÜS ülUA' aauiü as 10 hoias, menos aos UomUi-gOb, a rua 8. Josó n. 70 1^ an.uai*. Telefonar para 22-7J0o
... '.T^10Ü-i ; X 10

jyjME. MAR.L\ — Professora cioqulromancla o grafologla, pe_.rlta nas suas profecias, que túmsido acertadas e sempre confirma-das. Quereis saber de vossa vida,
naihnr?°S negoci°B' questões, atra-'palhaçoes na vida, querel3 iaz,^pvoltar alguém do qucm 3 tenta
concíulstar *1™ b°'n

, ^aa amisades ? Ido
clStls?f°nn» consultar a grane:,,3"° ,tos satisfará comconsulta. A' rua Generalf? Ón°í° U' 30e' Botafogo, das íl20 horas. Tel. 26-6702.

(S 11157) X 10JOSEFINA — Quiromro.arlvldente, ciências <x:u'ta«J estudo e pratica CnnJsulta sobre todas os Sntos c™a maxima exat lâo. Atend? Si
Ia3 10 48 10 horas; á ruiMachado Coelho n. 66.

AUTOMOVEL
Nash — Vende-se, llmousine— Ótimo estado, preço 5:0003000Com Mirabeau — Largo do fí&oFrancisco 25 — Perfumaria.

 (T 24333) X 1
ÃÜÍÒJ-CÃMüSHSES
"FORD", "CHEVROLET","DODGE",_ de diversa tone-Iagem e tipos de corrosseriaa preços baratissimos c comfacilita ções de pagamento.Examinar e tratar á rua dosInválidos, 134. (C 61785) X 1

(T 283941 10
Mrs. Sedurev '" lebre e co~
mundo, como uma "das0'^inaiore"
qmrosofas videntes e astrÒlog^T° mlsterl° humano, tir:*c°fas' astrologlcos completas,qualquer transação lm-portante, casamento, etc., procureouvi-la que vos indica o caminho5g- „• Avenida Rio Branco, 117.2 andar. Ap. 11, das 10 ás 20 ho-

(T 1051) X 10
TI/TME. ORIENTAL — Quiroman-ta Cientifica, grafoioga de ía-ma e ciências ocultas. Notáveis noacerto dc suas profecias, tira ho-roscopos. Atende todos os dias.Domingos e feriados, á rua Mariz;e Barros 353. Tel. 25-3738.¦  (T 1093) X 10A VÍDSTE E EXTKAOKI>INAHIA
MLLE.

esta na rua Alcinilo Guanabaran. 26, Apto 4, 2o andar. Telefo-ne 23-3730 — Clnelamlla
(T 13159) X 10

(C 01725

1JIO COMPRIDOJV uma casa. na Ilhado Gover-saador. com dois quartes. uma sa-Ia, etc. Prero doze contos; tratarcias 8 ãs 12 horas, ã Praça ConUcz-«a Frontln n. 52. (T. 929) Z
T>UA GENER"AL CANABARRO^-Vende-se bom e sólido prcdlo2 pavimentor. 6 grandes apo-

s- Jouo üe Morlu Vendem-se
mensais da 203000 som juros, en-tre^a Imediata construção livre.Tratar á rua Sampaio Viana 109.Rio Comprido ou pelo telefone43-9„C3. (T 13320) Z
SAMPAIO — Vende-se o prédio^ da rua Minas n. 121, hoje, Ia rua Cadete Polonia, proximoaos trens, bondes e ônibus, emlollão pelo 1'aladlo, dia 17 de Ju-nho tíe 1937, ás 16 hcias.

(S. 11338) i
o — Vende-se o da ruaSenador Alencar. Junto ao _n:_}C„°\.f0,1" ?° *25 me.centos, salas, pinrndas a cleo, em Pel° telefone 2^-1176

terreno d» 2S:ns. de frente, nego- Zr»n diréto. Informa no 38" pes- | r o na nu-, da Tijuca -(T 1-.4H Z JL Vende-se no fim da rua Gra-

— Vendem-se lutesdc 12 x 40, a vista ou a longoprazo, sem Juros, a 100 metrosdo ponto dos bondes de ÁguasFerreas, com deslumbrante vistae podendo construir Já; tratarcom o proprietário; a rua CosmcVelho n. 285, tudo isto por 120$ineusau. (R 17294) Zl^ENDE-iSE uma boa casa com* dois quartos, uma sala e co-zinha, em centro de terreno me-dlndo 10 x 38. Vér e tratar Ã ruaAlmeida Reis n. 43. Estação deCavalcante. Linha Auxiliar.
(S 8125) Z

Imeute.

V.* EM DE-SE uma ôlima casa comv duas salas, um quarto, co-sinha, banheiro, com um barra-cáo ao lado, habltavei e demaisdependencias, a rua Casslporé nu-mero 14. entre às estações ds

VENDE-SE um otlmo prédio, es-
tilo bungaiow, todo pintado a

oieo, com tres quartos, duas salas,
um grande quarto nos fundos e
demais dependencias. Orr.nde va-
randa na frente e do lado toda
ornada com Jardinelras. Horta e
Jardim com instalado dagua; ter-
reno de 11x7" todo plantado. Ca-ramanchões, cazinha para cachor-
ro galinheiro, oficina, etc. Preço40:0003000, sendo 7 contos a lon-
gc prazo; á rua Tenente Françan. 47. Meyer, Cachambi, trata-seno mesmo, com o proprietário.

__ (S 0845) Z•yÉNDE-SE um "ótimo 
prédio, á? rua Saturnino do Irito. Ga-voa, preço 00;OOOfcOOO. Tratar: S.F.oselll; á rua da u**itanda n. 87,1° andar. (T 13128) Z

"1TENDEM-SE dois prédios á rua» D. Delfina, Tijuca, renda 8-0»
por môs. Preço 80 contos; tratar:S. Boselll, á rua da Quitanda 87,ío andar.   (T 13128) Z
T7ENDH2-SE na Urca, ótimo pre-* dio novo, de apartamentos —
Renda provável 26 contos. TratarS. Bosclli, á rua da Quitanda 87,lc andar. (T_13128) Z
^yENDE-SE um ótimo predioTe» novo, proprio para família detratamento, banheiro completo deluxo. Garage; á rua Dr. Sataminl.Preço 160 contos. Facilita-se o
pagamento. Tratar S. Bo3elli; &lua da Quitanda n. 87, 1° andar.

(T 1312r Z
"1TENDE-SE uma ca^a á AvenidaJoüo Ribeiro, frente á esta-çüo de Terra Nova, renda 1503000^«msais; terreno de 12x50, preço15:^005000. Tratar com Domingos,á rua da Constituição n. 10, 1°andar. ( T 13128) Z
VTENDE-SÊ uma casa do telhas,tipo francês, tíe tijolos, com 2quartos e sala: cozinha, W. C.,por 3:0005000 á vista, & rua Pro-Jctada 29 n. 52. Estação de Ho-norio Gurgel. Linha Auxiliar.

/r 106:8) z

T JOCHA MIRANDA. ant:ga Sape i ti dio. ótimos lotes nlvolado3 com— Vende-se o prédio da rua I boa fr^nt?. Cestle 15 a 13 contos.Diamantes n. 154. em ieilSo pr^Io facilita-se o p?~-m:nto. Ver o | rua Dru-m-'a"na n 25 2° andePaladio. dia 16 de Junho de !?3 7. t?aír- no lira ua ru i G~a*id5o com o Srl Ciccro têle'on«éa 1« cora». ^S. 11C33; ZI n. 187. iT lCõiõJ Z

V/*ENDJ-SE o prédio novo, darua Pcçanha da Silva n. 14.Jacaré, todo revestido a pó de po-tíra, com dois quartos, uma sala,cozinha com fogáo a gás, banhei-ro e grande quintal. Ver e tratarno mesmo. (T 13131) Z
X7*ENDE-SE um terreno; & ruaKcsallna, Realengo, de 27x84.

rr«TdS!Telefonar pa^a 26-4423.
(T 18656) Z

Quintino Bocaiúvaservida pela Vlac&o Cruz de Mal- ,ía. Preço ;2:000;000: trata-se á; VrSNDE-^!!: o prédio dã^rua Vis-' ccnde de Santa Cruz n. 18;(S. 10406) Z j trata-se no mesmo. (T. 952) Z

VENDEM-SE uma area de '.í
metros quadrados, própria pa-ra uma grande fabrica e distantedo Meyer, cinco minutes; terrenona Avenida Suburbana, A rua Odo-rico l.Isndes e na estaçüo de D?l-Castlllo. Preços ao alcance de to-dos; trata-se com Barroso, A Ave-nlda Suburbana n. 1.183.
(S_3470) Z

^8:000$ — Vende-se ótimo prédioom centro de terreno 11x40 com4 quartas, 2 salas etc., facillta-seo pagamento, proxlmo a E. doSampaio. Inf. "nrlos Silva: 6. rua7 de Setembro 44, Io. anda*-, te-leíono 23-3414. (T 6254) Z

COMPRAS E VENDAS DE
SÍTIOS' E FAZENDAS

Leiam no suplemento
de Domingo a secção"Vida dos Campos" do
JORNAL DO BRASIL e
façam suas consultas ao
respectivo redator.

FAZENDA 
— Arrendo ou comprouma de 50 a 150 alqueires,com terras para cultura de ce-reais, próxima à estação de trem.Tratar no Hote: Ipiranga, quarto2, dos 8 ás 10 heras, à rua Joa-ttulm Silva — Lapa. (T 12735) Z l

IjlAZENDA, 100 alqueires, porr8:000S000, 4 horas desta ca-
pitai. Casemlro de Abreu. E. F.Lcopoldina. Sítios a 7:0008000 oalqueire de 48.400 m2, no Muni-ciplo do Nova Iguassú. Vendem-se, trata-se na rua General Ca-mara n. 21, 2o andar.

(T 12988) Z 1
QITIO. Miguel Pereira, 550 me-tros dc altitude, vende-se a 30minutos da estação, bôa estradade automovel, com 27 alqueiresgeocnetrlco3, quasi tudo em var-zca, boa casa de resldencia, cha-cara, pomar, mato, boas aguadas,diversas nascentes ctc. Trat-r dl-retmente com Pedro Soares, emMorro Azul, Estado do F ou noRio, a rua Sao Pedro 23. Io. an-dar, das 14 ás 17 heras.

(S 8836) Z1"fTENDE-SE um sitio, em Campo* Grande, tendo boa casa, lindo
pomar, lua elétrica e abundanciadagua. A produção dá. Juros com-pensadores ao emprego de capital.Inf. com o Sr. Rosas: 4 rua dosAndradas n. 44, sobrado.

(T 090) Z 1

ÇAMINIIOES, Ford 1935.
ótimo por 12 contos,

Chevrolet Gigante por 11
contos, Ford V-8, tipo 1934,
licenciado por 10 contos,
Ford com cinco velocidades,
por cinco contos, Chevrolet,
com cinco velocidades, pordois contos, c de tres mar-
chas, um conto de reis; á
rua Mariz e Iíarros n. 253,
ao lado da Escola Normal
— Telefone 48—S599 —
Adolfo Fernandes.

(T 1157) X i
/"1HRYSLER, bem calçada, fazen-^ do 160 qulloinetros, bom esta-do do conservação, urgente; Rs.1:90C$. Informações: Avenida Pe-dro II, 219. (T 24140) X 1
T^IAT 525 — Conversível, 4 lu-gares em estudo novo. Vende-se, aceita-se troca e dá-se longoprazo. Avenida Passos C9.

(T 218) _X_1TT^QRD llmousine, estado de no-¦*- vo. 4 portas, 6 vidros, licencia-<lo, vende-se por motivo de via-gem; á rua Carlos de Carvalho 52.
(T 24715) X 1"CiORD 030, aberto, ótimo estado,vendo a preço dc ocasião; arua Mariz o Barros n. 253, comArmlncio. (T 13313) XIJ

Diversos tipos e fabrican-tes, a preços excepcionais.
Ver e tratar á rua dos Inva-lidos, 134. (C 61784) X 1
BICICLETAS. MOTOCICLO

ETC

1Y/TOTOCIOLETA usada, anti-
quada, não satisfaz, adquirauma moderna D. K. W. que faz100 quilomctros com dois litros,por 2:4505000. Maquinas novas eusadas, vendas a prazo. AutoUnion cio Brasil Ltda. P.ua Ria-chuelo n. 187; México 142.

(C 62034) X 1

THERE DESIYS
Professora de Psicologia elogia-da pela imprensa carioca e mun-díal. Diariamente: Praça Tiraden-«s 68, fone 42-2283.

COMPRAS E VENDAS Dl.
CASAS COiVlEUc.^lS

ARMAZÉM de líquidos o co.^es-tiveis — Vende-se, fazendobom negocio, por motivo de via-
gem urgente, com o Sr. Morei.a,na Praça Barão de Drumond n.Vila_Isabel.  (T. 6000) X 12
BÃR3EARIA — Vende-se em o.l-

mo ponto, fazendo bom ne-
goclo; á rua Ana Neri n. 248, íun-dos, que dão para a rua LicmioCardoso; trata-se á. rua da GaC.ian. 40, botequim. (S. 17033) X 12

"VTENDE-SE uma motocicleta no-v va, do 3 1)2 IIP. Preço de oca-slão, á rua Sete dc Setembro 93.2o andar; telefone 42-JJ766.
(o. 34678) X 1

CIIAUFFEURS, ME-
CANICOS, ETC

Ç* IIA u ibv üUIi, qualquer carro^ solteiro, branco, brasileiro,respeitador, educado, sem vicio,
Jovem. Procura emprego fixo, tuíerencias de Ia ordem. Cartas paraT. 12703, na portaria deste Jornal.(T 12703} X 1

frn Llmousine tipo 030, 4 por-UxU- tas, 6 vidros, ótimo .a-do, rodas 31, vendo urgente â ruaMariz e Barros 353, ©om Armin-do. (T 13354) X 1
"EUAT 503 — Vende-se com soisrodas, boa pintura, em penei-to funcionamento, por 2 contosde róis. Tratar ã rua Neri Pinhei-ro n. 71, tel. 22-1012.

IT_13102) X
FORD 4 cilindros Doubíc Pliae-ton, tipo 28, vende-se barato,
por motivo do doença; ver e tra-tar nu. Garage Estacio; ft rua SãoCrlstovão n. 40. (T 24850) X 1
IpORD 33, llmousine 4 portas em

perfeito estado e um Chevro-let 20, turismo, ótimo; á ruaConde tíe Bonfim n. 280, tel. 48-5043. (T 18303) X 1
GRAHAM PAIGE — Sedan, mo-delo 1934, vende-se cm ótimoestado, 4 portas* preço 14:5000$.Rua da Candelarta 80, 1°. andar.

(T 24130) X *
HUPMOB1LE — Vende-se de 7lugares, tipo dc 1028, dc pra-ça, n. 16.175. Ver e tratar na PraçaDelprete. Rua das Laranjeiras.

(T 6121) X 1
T IMOUSINE 4 portas, estado donova, boa marca, vende-sebarato ou troca-se por carro pc- jqueno: ver e tratar com Silvio, j& rua do Matoso n. 128

01»'üii£jüC£-&£ um liabil chauf-feur, solteiro, brasileiro, paracasa particular, com relativo tra-to, modesto, ordenado, quem pre-cisar é favor enviar recados a Sou-za; rua do Lavradio 182, telefone22-8004. (T 13544) X 1

ADVOGADOS
Advoo-ndo « anu-nuvu0auu íações de casamen-tos nos casos Indicados cau^ae ci-veis o criminais. Dr. José de Oil-velr.. lasilitia cusca, consultas e
pareceres. Rua da Alfandega 133cobrado. Telefone 23-0013.

(T 24683) X 2
r\RA. BERNADETE VIEIRA DA

SILVA, advoga. — £scrit>orlo:Rua aa Qu.t«.nda n. 74, 2o an-dar, is 17 horas. Tel. 23-1102.
(C 06571) X 2

LU 1* C K C I O I» EN T E A D O— Advocacia e Contabilidade— Inscrito na Ordem dos Advoga-dos e no Departamento Nacionalda Industria e Comercio. Es-critorio, ã rua da Carioca n. 30 -
Io andar. Fone 22-6750, das 12ás 17 horas. (T 18374) X 2

ANIMAIS

GAES Eassct — Belíssimos exem-
plares. Ver e tratar a ruaDr. Sattamlnl n. 100, Tijuca, a

qualquer hora. (S. 0.414) X 4

AUTOMOVEIS DE OCASIÃO
T>ARATA Chovrolct conversível,-¦-* Cabriolet mnster de luxo, es-tado nova; ver A rua Amnrai 31.Andara!. IT 12780> X li

'(T 1033) X í'i \T£NDEM-SE llndis cftes policiais — ? legítimos, com dois meses de
Tjimiirlnpnffc v"8 Idade. Preços baratissimos, a rua-¦ modernos com | visconde do Itaúna n. 285, so-
pneus novos, preço 7;500S003 a brado. (T. 18388) X 48:8303 para desocupar lugar: árua IMariz e Barros 353, fundos, comArmlncio. <T 13353) X 1
T IMOUSINE Fiat, muitíssimo

economica, fazendo cerca de200 quilometros com '0 litros —
Vende-se de particular a rua Eva-rlsto da Veiga 73. Artigos sanlta-rios. (T 13191) X 1
OPEL — Fechado — Vende-secom Adelino; á Avenida Ma-rechal Florlano n. 7. soirado.

(T 21706) X 1

ATENDEM-SE duas femeas Lúlú,? com 4 meses de idade, branca
e creme, 25J000 cada; á rua da
Alfandega n, 107, Io andar.

(T. 24.781) X 4

BOxüíQUIM — Vende-so por mo-
tlvo de urgência, livre e de-embaraçado; aceita-se oferta. Vera rua Itapirú n. 70.

IS 34070) X 12
BOTüQUXM 

— Vende-se um,bem aireguezado, perto douma fabrica de tecidos, com bomcontrato, não paga aluguei, favoboas ferias; tratar na rua Max-well n. 227. (T 13081) X 12
I30TEQULM — Vende-se, nego-

cio de ocasião; á rua 24 do
Maio ru 528. (T 24599) X 12
BOTEQUIM 

— Vende-se um. fa-
zendo bom negocio. Trata-s«

ã rua Camerlno n. 132, torivj-façfto do Café Legitimo.
(T. 24.666) X 12

OOTEQU1M Vende-se um.JL* bem montado, bom aluguel,com ótimo contrato, negocio deocasião; ã rua Sacadura Cabraln. 387. Praça da Harmonia.
(T 18694) X li

ARBEÁRIA — Vende-so um lin-
do salão, ou admite-se untsocio; pouco capital; trata-socom Cardoso; á rua Conde deBonfim 451. Tijuca.
(T 1175) X 12

piHAPELARIA no centro — Ven-^ de-se urgente, recentemente
remodelada, confecção de chapéus
para senhoras e homens. Os pro-
prietarios retiram-se para o Norte.Rua dos Inválidos n. 41, era
frente á Igreja de Santo Antonio.IT. 12.617) X 12
O melhor emprego de capital do

momento — Vende-se em
Juiz de Fóra com grande area dc
terreno dentro da cldado, uma
enorme fabrica de sabão bruto.
Cartas parji Geraldo Monteiro da
Silva, á rua Batista de Oliveiran. 259, J. Fóra. (T 24426) X 12
PENSÃO — Vende-se uma no

melhor ponto do centro; á ruada Carioca n. 50, 2o andar(T 24794) X 12

PENSÃO cm Botarogo — Ven-
de-se uma, pequena, perto a»

praia, com nove quartos, sendoseis mobilados. Aluguel barato;
informações á rua José elemento
n. 30. com o Sr. Trindade, ou a
rua São Clemente n. 12-A, com o
Sr. Nelson de Sousa.(T. 13146) X i2

QUITANDA 
— Vende-se á rua

Lopes Quintas n
lofone 26-4275. 62, tem tc-

Gavea.
(T 6171) X 12

QUITANDA 
— Vende-se bem

montada boa írejuezla ótimo
ponto, aluguel razoável, boa mo-
radia; á rua Machado Coelho 45.

(T 24795) X 12
SAP ATARIA — Vende-se um»

oficina de concertos e gran-de morada; á rua Rocha Fragoso n. 12; tratar das 16 ás 20 ho-
ras. (T 6050) X 12
^ALAO de barbeiro, ótimo ponto,^ bem afreguezado. Tratar cora
Arnaldo, rua do Senado n. 316.

(T. 24.802) X 12

AVICULTUKA

GAí. A3IOS — Vendem-se á rua
Barão de Itapagipe n. 60.

(S 9574) X 5

SAPATEIRO 
— Vende-se uma

boa oficina de concertos do
calçados; ã rua S. Francisco Xa-vier n. 117, fundos do açouguc.

(T 18720) - 10
VENDE-SE um deposito c; pâofazendo bom negocio, lnfor-
ma-se & rua Arqulas Cordeiro 441.
Meyer. IT 1003) X 13

¦-¦¦¦¦ . 1111® 
"
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\rBNDK-;.- «ma quitanda, preço» BOOSOi" A rua Álvaro do Ml
randa n. 290-A (T 005) X 12
\TT5NDE-. " uma oficina d« saV patolro, Imposto o licença
p.r4ga; cana rio vsqulna; à rua
Pereiro Nrnes 117. Aldeia Cam
pista. (T 1105) X 12
\TENDE-Sv: confeitaria bem Fã» callsada e Instalada, boa tre.
rucjíb, todo:; o» Impostos pagos,4R OOOSOOO: Informações pelo te-
!»fono 48-0640. das 8 ás 13 horas,

(T *24886) X 12
TOE-SE lima pensio em ôtl-» mo ponto e por preço modlcoir>or motivo de viagem, tratar pelo.-0110 28-5400. (S 9332) X 12

TTEtíOE-SE uma quitanda, livre» o desembaraçada, 4 anos decontrato, com bôa moradia. RuaBarito de S&o Fellx n. 181.
(S 34703) X 12

TTBNDK-Sí. lima. boa casa de* bicicleta*: á rua Cachawbl
n. 105, eateç&o do Meyer.

(S. 9.418) X 12
iWI" "3E-3K — Armazém do? oos o molhado», faz bom mo-
Tixc&nto, nó t. dinheiro; motivo 6
• <£ono nik? ix>der «vstar no mes-
sao. Tmt»»flí .i ru» Acre 58. Com
Ptme Coalhe A; Ola.

(T 13420) X 13
ura deposito de pâo© balsas, 9» arttgos escolares, á

t« <1» Harmonls. n. 73, JuntoSJtaaft» José Bonifácio. Saúde.
(S 8881) X 13

g-0E um» pensão rl&A-
mente ioobil»<la, com 10 pe.Mimo ponto, preço baratlssl-

ma, Juíormasõa» a rua Marquístiro .Abrantes u. 301, loja. •
_ (T 18283) X 13

ynrWBOXR-gX. «m «alto de eabelel-'•» »iiteó a<s melhor ponto do En-
®Bia«> dn Dentuoí tratar 4 tua Dr.nõõhtíeaü. 202. (3 0538) X 13
IjJTWT/í-fl •• tias* carvoarla, la-¦ » «rcnwíío bom .negocio, boa mo--»aia) òndep< ndente; o motivo

<'!¦> VMUia i T-O! : aita de saúde do
IpretgioiAriof A rua do Matoso,itl 1JS. (T 13928) X 12"KTEW13K~,HK tuuu grande pcllsOo,™ <em Cíaítamfr, freguezla e fa-

boa. íítls.; i rua do Ouvidor
M, 1" todar. (T 34860) X 13

S« tttn* pensão pequena¦™ t&raa eír«{n>«Ba<la em ótimo•p«»!ak ntopitl 400®; 4 nau daíSteiwMfiwim 1*9, S*. andar.
<T ian? xia

WáKEMiri «a «çoraprue, 4 roa'L~ «a 'Hl-uí trnita ii. 393.
(T. 13581) X 13

; svtú cora Instalação
mexam»», ,{.*j»ado bom nego-

dtâb, «d sffftHJ.TCi 6 © dono não poder«ater A íic.tíM: tratar cora Marioife ura lífc . <*e Abrantes 87.
(T 981) X 33"WVBIDSB-i

• » KW. t
jijna papelaria « ba-

mr« toem montada, íacendoia&ovlznento, perto de multas«aw./rs <> colégios. O motivo dawariiü »¦ w & proprietário que tra-nsi' ile «miro® uegocloa; 4 rua SâoOíessvetifes n. 13-3, tem morada. —
ítoçsíçgo (T 6129) X 13
^yTSirJD2;->3J3 boi» saláo de cabe-. * üeirciro iSs ;K;nho:as com. todosapanhos; «; rua. Licinlo Cardosoa. 365-iA, sob. Tratar das 16 ás!0 horaa, Joei.ú:r Clube.

 (T 24645) X 13
^rtSTDJ>3X lun botequim ou' a«slta-írt um «oclo, por mo-tlvo do ter que oe retirar paraportugal; » ¦ im de SSo Francls-CG Xavier u- 812.

(T 16538) X 21
ma quitanda; sitaMaio n. 338, fa-Zt-i;ao bom negocio; vor e tratarna mtsina. (T 18504) X 1<2

X^ENDE-SK -írarbctirla, com» boa íregiMiüa © a melhor sltuada no lugar; tem boa morada
para família; tem contrato ató1010 e pôde ivirvlr para outro
qualquer negocio, sita A rua doaCoqueiros xi. 81, Catumbl.«T. 24.782) X 12

\j rWDU-siL uma' A rua Í>1 d d

m

ESCOLA VELQX
(Fundnd.t cm 1011)

RITA DO TEATRO. 5 — I." ANDAIt
(Junto uo l<argo de S. Francisco)
LÍNGUAS E PRATICA COMERCIAL

CURSO **VELOXw üt lIATILOüRAFIA EM 30 DIAS
Ensino de Português, Francês, Inglês, Aritmética, Escrlt. Mercan-

tll, Contabilidade, Taqulgrntla e Datilografia em todaa as maquinas.
Conferem-se diplomas de Taqulgrafos e Datllografos. Interessa-se

pela colocação dos seus alunos. Preparam-se candidatos a CONCUR-
SOS. Aberta das 8 ás 21 horas. Telefone 22-0971. (T 13245) X 14

EXTERNÂTO CHAVES FARIA
RUA DO ROSÁRIO N. 114

CURSO SECUNDÁRIO OFICIAL
Aceitam-se transferencias até 30 de Junho

para laa 2a e 3a series.
NAO HA TAXAS m 34935) x 14

DR. PLÍNIO SENA
Exames clínicos e ao:» Rilos Xdoá fòcoA dentarloa, trata; to

pela Eletroterapla c cirurgia comoconservação dos dentes, resultadogarantido. Anestesias regionais egerais para casos lndlcadoe ccmassistência medica. Instituto deEstomatologla completo. Rua doOuvidor n. 102, 2°. andar. Das 818 horas. (S 20052) X 2U
Edifício rex"^- Aluga-se'con.sultorio bem instalado, 2aa.,4ae., e 6as, das 13 ás 18 horan;
pagamento adiantado, 300$. sala1226, 12° andar. (S 7540) X 20

I rtONSULTORlu meU 1 co bemv montado Alusn-se poti prueoiiiocllui-; d rua a. José n. 100, Dr.Matlolrn. (á U.587I X
I^SCRITORIO cm prodlo novo,J Com elevador, qtiasl esquinaria Avenida, com luz o água cor-rente; A. rua Teofllo Ottonl n. 742" andar. (T 187:13)^X já
J^«KCRIT0RI08 — Alugam-se ótf-mas salas para escritorlos, '
rua lu dc Março n. 35, 1», entreRosário f Ouvidor. Tem eleva-dor. — Telefone 23-0006.

 (T. 13.334) X 25

ART. 100 — Admissão A 4» S" Glnaslal para maiores de 18anos; pequenas turmas. Ensinoeficiente. Ed. Rex, 6o andar, salan. 602. (S 34628) X 14
Alemão - Dá-se aulas do Ale-mâo por aulaõí: pormes, preço a combinar. Venhotambém a domicilio. Tampemcrlancae. Mme. Nelly. Tel.: 226868. (T 855) X 14
ATJSMAO, Inglês, francês e ou-

tras línguas por professoresdlpl. natos. The Modern Academyof Xianguages. Edifício Rex, 7o an-dar, salas 712 e 713. (S 0546) X 14
Cürso de piano ^5^fessora do Consarvatorlo leciona
pelos melhores métodos. Ensinorápido. Preço modlco. Rua 6áoPaulo 105. Rlacliuelo.(S 5848) X 14
Curso Comercial a 20$
Apenas — Matérias: Port., Arlt.,Caligrafia, Taqulgracla e Datilo-
grafia. Curso completo em 2 anosDiploma de acordo com a lei vno
fim do curso. Matrículas abertas— CÜRSO MATOS. Largo de SSoFranciscro 14, Io e 2° andares. Te-leíone42—2015. (T 24728) X 14
Caligrafia
da Esc. Técnica de Comôrc., daEscola Prática, e ex-prof. do Coleg.Anglo American, do Instituto Co-mérc, da Eec. Moderna efc., dan-do aulas, ha 15 anos, aqui e noestrangeiro, ensina pelo z-\ "Mé-
todo Próprio" que é eficiente, pra-tico e rápido. Rua Sâo José 106,ifrente Ã Galeria Cruzeiro). Tel.:43-1279 e 32-4736. (T 18810) X 14
r'nrrpin« ® TELÉGRAFOS —Liuncius prepaix» de candlda-toa nas matérias do proxlmo con-curso para escriturarlos. Duas no-vas turmas de 11 ás 12 e de 18ás 19 horas, eicéto Quintas c Sa-bados. Explicador especializado.Mercado 39, 1®. andar.

(T 18806) X 14
I^ONCURSO — Industria

rios — Aulas partícula
res para revisão de todo o
programa, em classes indl-
viduais ou em conjunto
Orientação perfeita para a
prova de Testes; á rua do
Ouvidor n. 183, sala 313 '
(Edifício Gonçalves Arau-
o). (X 1165) X 14

JNDUSTRIARIOS — Tes-
tes: todas as series para

a prova eliminatória; á Ave
nida Rio Branco n. 111, 3°
andar. — Sala 304.

(X 24796) X 14
T ECIONAM-SE plano, teoria esolfejo, por preços módicostratar pelo tel. 40-8652.

(¦r 18659) X 14
Para Senhoritas ^lografia do Instituto A. C. M.Rua Araújo Porto Alegre 36. Es-
planada do Castelo. Aulue dlarlas205; três veies por semana, 10».Tel. 22-9860. (8 0786) X 14
Preparatórios em 2 anos— Para maiores de 18 anos. No-vas turmas para todas as séries.Labora torio comploto. Professoresespecializados, iOf mensais, CURSO MATOS — Largo de S&o Pran-cisco 14, 1.° e 3.° andares. Tele-fone 43-3015. (T 24729) X 14
Y>IANO — Professora diplomadaleciona. Telefonar para 25-4684. (S 9630) X 14
piann — Teoria e solfejo —

Professora pelo InstltútoNacional de Musica, com o curoode aperfeiçoamento, prepara a exa-mee a quem qulzer. Método es-peclal para crianças. Aulas emturmaa ou Individuais. Mais ln-formações 4 rua Conde io Bonfim187, casa IV. (T 427) X 14
T>ROFESSORAS diplomadas eA com longa pratica, lecionamem casa e a domicilio, a crian-
ças c a adultos, o curso primárioe o secundário; tel. 27-9654.

(S 9895) X 14

pOLEOIO JORDÃO — Crianças^ internas, sem enxoval, 80$jmais informações no indicador
profissional dos telefones, á pag.102. Nfto ha férias. (T 867) X 14

T^ENOE-8E ura botequim fazen-» do bira negocio, em frente a3 íabricuj. iníormaçõea & rua doSenado n. 250. Cervejaria Pérola.
(T 6006) X 12

\p3NOE4SF. vu-xl ótimo depositov com bo.rr.fxjnler e um bote-
qulm Urro e desembaraçado commoradia, \jov motivo de viagem;trata-se é. rua 3>emetrio Ribeiroa. 3««. Bolaícgo. tT 18792) X 13

S uma montagem com-I • plet» pa.;'» barbearla; tratar áswr. Vlsoordí co Rio Branco 7,tfe c&luhôo. (T 6204) X 13'^.raaiDE-SS umá quitanda, cora• * cama ji-.Nrada, por motivote 4ho*atç&: I^ofoldlna de OliveiraK. 503, «staçAo d» Madurei»,
 

' (Y. 18.674) X 13¦*r5£íKMS~í li xi ;n botequim nooeotrt: iU. cidade, fazendo bomxiSflte'a. tem .rontrato, livre eoÔMPvnbcsInformações com<i ne. Humberto, na Agencia deWMOitfrr,: s Ultramarina; í, rua¦íturfile- )i. í, loja.
 <T «79») X 12
%\u a boa oficina dei rtii calçados, wmi! iisKü frHr.tiRSo motivo 4 doi».sa«i taw y--Ktrü , Sf.-oelo: A yaa vis-wsíido de Oav.íu k. 88.(T.iaiw) x ia

i f «• K<;
¦COM, boa íregueEla

pkr; A ma da America 233.
(T 1116) X 13

CO#0?ltAS DIVERSAS
ffmomSSSSBSSSSSSSSR SOK
/ í5KPR*.-ti«, se Cidade Hotol, A*» "¦ tu do Cutete. 190, 1 estatue-¦Sm A» 7jiarmc.ro, aii artístico leml-t&so, <\c LM «rm ti metros.

(T._ 138)_X_ÍS
jurMcular, roman-eee l- vlf.t.fj. Pede-se avisar

jwm B 073% nt, portaria deste

riííriilii1ntn« a aulas particularoanaiaatos res e em turmlus
para concursos, admissão, exameeseriados, alto comercio a qualqueroutro fim. Procurar o Curso Pro-pedeutlco, fundaç&o do prof. Dr.Washington Garcia, á rua do Ou-vldor 89, 2°. andar. (T 984) X 14
GURSO GURGEIí — Colégio prl-marlo, Jardim de infancia eadmissão ao glnas'r.1 fiscalizado
pelo Departamento de Educacâo;á rua Copacabana n. 656. (S 9595) X 14
T\ATILOGRAFIA — Curso de da-^ tilografla e taqulgraíla deThe Modern Academy oí Langua-ges. Maquinas novas, modelo 1037.Exames e diplomas. Concursoanual — primer prêmio: uma ma-quina portátil nova. Edifício Rex,7o andar, salas 712 e 713.

(S 0546) X 14
Datilografia -J»;
Caligrafia, Português, Matematlca,Inglês e R'anc6s. Primário, Ad-mlssáo. Comerciai e Concursos emgeral. Aulas das 9 ás 20 horas.Diplomas o Profe. registradas, 7 dcSetembro 132, 2°. Tel. 42-3754.CURSO OLIVEIRA. Diretor: Capl-tfio J. Oliveira. (Perlto-Contador).

(T 1200) X 14
Datilografia a 5; -MMXls
xrStodo rápido. Curoo Guanabara.Rua 7 de Setembro 88.

(T 13286) X 14
DATILOGRAFIA —¦ Aulas

diarias, 15ÇOOO, Xnstl-
tato Taqaigralico. E. Rex,
7o andar, sala 726-A.

(T 24920) X 14

OR0PES90R Georgc Soloperto,ex-lente de Saint Prancis Co-leglo de Nova York, creador daaula de Inglês, francês, italiano,espanhol e latim, o unlco nestaCapital quo pode preparar alunosera poucos mèses pelo seu meto-do claro e rápido; á rua da Cá-rloca n. 59, 2o andar, Assista auma aula antes de fazer sua lns-criç&o. Desde o dia 1° de JunhoAbrem-se novas turmas rapldas,diurnas e noturnas. 208000 pormês. (3 5028) X 14
T3QRTUOUÊS e francês (cursoespecializado) professor New-ton Mala; A rua Barata Ribeiror 287, Copacabana e no "Jornal
do Comercio", 2.o andar, sala 218.(T 24496) X 14"PROFESSORA de ginastlca —

Precisa-se de uma com pra-tlca e vocação; A rua Vítor Mclre-lea n. 63. (Colégio primário).
(T 13106) X 14

pUEOTOA-e 13 uma moçr\ do boa* aparência para trabalhar emum curso, que saiba escrever ámaquina. Horário das 12 ás 20horas. Ordenado inicial 100$. Es-crever para a Caixa Postal 3454.
(T 24919) X 14

T>ROFESSÕRA diplomada, peloInstituto dc Musica. Ensina
piano e solfejo por preços ino-dicos; á rua Senhor do Matosi-nlios n. 125. Bairro do Estacio.

(T 24828) X 14

PIORRÉA

e complica-
ções. Trata-mento ra-dical de es-
pecializaçãoexclusiva .DR. RUBEM SILVA - Tel. 22-03607 Setembro 94-3° do 13 ás 17 horas

(S U00Õ) X 20
Dr. Jaramilo Taylor
Olrurgião-dentista norte-ame-ricano especialista em moléstiasde boca. pontes moveis, fixas,

plvots, coroas com frente emporcelana. Serviço rápido e ga-rantido. Preços modlcos, ã ruaCarolinr Meíer n. 14 — Meier.
(C 15158 X 20

"pSORlTORilO mobilado — Alu-ga-Be uma vaga. por 60Ç000mensais, com direito a luz e te-lefone, limpeza: trata-se á rua dóOuvidor li. 100, 2o andar, sala G,das 12,30 ás 13,30 horas, com oSr. Drumond. Trocam-se referen-cias. (T 13096) X 25
pRECISA-SE de um Io ou 2o an-dar. no centro da cidade, paraoscrltorlo; propostas para a por.taria deste Jornal, a T. 12.582.

 (T. 12.582) X 25

DINHEIRO

A juros bancarios — Sobhipote-cos do prédios a 10°i° a» ano e
promiasorlas de con*2rclantee a
qualquer prazo. J. A. Leáo, à ruaVisconde de Itabo>rtii n. 30, sob.Tel.: 23-0869 cm írente á Alían-dega. (T 1^357) X 21
^XiUGA-SE escrltorio ou paradeposito de mercadoria, en-tra independente; rua dos Andra-das 71. 1°. (T 959) X 25

A JUROS MÍNIMOS — Parti-
cular empresta de 10 a 200contos, mesmo para construção,com direito a amortizar ou res-

gatar em qualquer tempo. Adlan-ta-se dinheiro para impostos, etc.,ã rua Uruguaíana n. 06, 3° an-dar. Telefone 22-3051, Silveira.
 (T 24242) X_21

nínhf>irn — s"b promissóriasX/iliiiCUU duplicata e papeisde credito. Mario Cunha, (Inter-mediarlo); rua Sete cie Setembron. 2>33, 1.° andar das 10 ás 17horas. (S 4480) X 21
TAINHEIRO —•L* automovels. Sobre gabinetes,pianos, geladel-ras, etc., sem tirá-los do locai, Ju-ros módicos, prazo longo. Neto.22-9186. (T 6071) X 21
T^INHEERO — Empresta-se a¦*-' particular, comerciantes e
proprietários sob promissórias; àrua da Quitanda n. 32, 1° andar,sala 4, com o Cel. Abel.

(T. 940) X 21

T>RI3QISA-SE de sala para escrl-torio, no centro e onde possaser o unlco. cartas para a porta-ria deste Jornal para T. 18527.
(T 18527) X 25

Srs. Médicos ~~ Alus"-ae ra-
, . 20avelm«nteboa sala, com agua, luz, tomadas,etc. a rua 7 de Setembro 194, sob.(T 951) X 25
INSTRUMENTOS DE MUSICA
Ao Piano Moderno
nbclnj e a prazo, desde 900», alu-B" desde 30$, concertos e afina,com perfeição. Avenida Mem deSa 310. Telefone 22-9459.

(S 1092Í. X 35DIAJTNiEiR novo, o melbor piano,c»po e armação dc bronze,proprlo, grandes pianistas, verdas 11 ás 13 e das 16 horas emdiante; à rua Tenente Vilas Boasn. 53. (H. Lobo). (T 999) X 35
(0OMPRA-SE um pianu

Paga-se bem. Telefone
28—4413. (T 13093) X 35
Casa Sion Catete nu-1 meros 3 a 9. Pia-nos, vendem-se novos e usadoslongo prazo. Alugam-se o aíi-num-se.  (s 30603) X 35
pi ANO alemão, cordas cruza-A das, vende-se por motivo deviagem, ú rua Ratcliff u. 43, es-tacão do Rocha, lado de 24 deMaio.  (T. 83) X 35

TVrNHEIBO adlanta-Be com ga-rantia de alugueis com o Sr.Cunha; á rua da Quitanda 32, sa-la 5. (T 13269) X 21
BINHEIRO — Emprostlmos parafuncionários públicos, penslo-nístaa e militares (qualquer Ida-de), nob consignação cm folha; árua do Rosário n. 138, Io andar,sala 4. (T 6304) X 21

PROFESSORA competente, ame-ricana, ensina inglês, alemáo,francês, conversação, gramatica,literatura, correspondência comer-ciai. Treino especial para pessoasprecisando aprender o idioma emseis meses; á rua Campos Salesn. 19; telefone 28-0967.
(T. 6120) X 14

BREPARATORIOS 2 ANOS ~
Eficiente com laboratorios —

Mensalidade 40$. Curso Guanaba-ra. Rua Sete Setembro 88, 22-7076. (T 13285) X 14

Datilografia a 5$
Cureo rápido com diploma oficiaiem 50 maquinas Inteiramente no-vae, marcas Bemlngton. CURSOMATOS. Largo de Sôo Francisco,14-1°. «p 2® andares (esq. de Ou-vidor). (T 24730) X 14

(S 0732) X 10
riOMPÜ.V-aj tuao que represento~ valor. Hua Senador Dantas 75,Rolaa; talsfone 22-3344.

(T. 13.331) X 1S
/~1/ü3A .. . rmiCIO — Tel. 22-C7«? Ctimpra o que representavalor. 1'taupas, tapetes, louças,miqu!.nas de costura e escrever,»ite. Maurício Monscheln. Rua doWunoto 10. tel. 22-6763. Tambémcompra geladeiras elétricas.

(T 2633) X 13
COLÉGIOS, PROFESSORES,

CURSOS, ETC.

Alemão, Inglês e Fran-¦ " • Ensina professor em au-ias particulares, p-atico erápido, em casa o a domicilio, àrua do .'?ass;io 78. EdiTljio C.ne::iaPlaza. 7-° and.u*, apartamento 72—^ Tel. 27-6630 ÍS 400U) X 14
r-uiuií>au Militar, ás Escolast unicipe conforme os progra-mc.i. au:as diarias, pela taxa demensais. No Curõo Propedec-t co, a rua Ouvidor 164, 3o. an-c-r. Tel.- 22-7890. Fundação doliOf. Dr. Washington Garcia.

(S 5309) X 14
A TENÇÃO! — Francês, inglês,-portugues, matematlca e testes,fccnnora ijpiomada leciona par-tisularmeute em sua resldencla,a rua do Senado 202, apart. 4.Acslta chimado a domicilio. Tel.

(T 6259) X 40
Alemão, Inglês e Fran-
(«çc — -Snslna professor em au-Ias particulares, pratico erápido. €m casa e a domicilio á.rua do Faiselo 78, Edifício Cinema' 9ndar. apartamento 72— Tel.: .2-6680. (V 347) X 14

Escola Royal— Ruas: Carioca 40, Arquias Cor-delro 391, 24 de Maio 489, tels-fones 22-3149 e 29-2886. Nio con-fundajn. Escola Royal — Direção;Pr oí. Alberto Castro.
(T 13156) X 12

T^rííllPPQ — Pratico e teorlco,r rances ilr_ André, professar.4 rua Senador Dantas 56, Ap. 802Clnelandia. Telefone 42-Oi../
(T 1178) X 14

SOLOPERTO'S SCHOOL AISL
O vor — As turmas de inglêse francês do Curso Soloperto náotêm rivais. Aulas noturnas e dlur-nas. Método pratico e rápidoPala-se desde a primeira lição.Assista a uma aula antes de lazera sua inscrição; á rua da Cariocali. 59, 2o andar e visite o Saláode Conversação. Aulas especiais

para empregados, das 7 ás 8 ho-ras da manhá.
(S 5028) X 14

JJINHEIRO sem liador até
um conto de réis, pro-

curar o Gestor Armando;
à. rua dos Andradas 127,
sobrado. Tel. 43-2421.

(T 18517) X 21
T-klNIIEIRO —~600» a 1IOOOSOOO,empresta-se a empregados docomorclo e Companhia idônea, porpromlssorlas em pagamentos men-sais, cie 9 ás 11 horas e aos Sa-bados, das 12 ás 14 horas, a ruaJosé dos Reis 81, Engenho deDentro. (T 0227) X 21
DINHEIRO — Empresta-

se sob promissonas c
também dcseontam-sc du-
plicatas a juros bancarios

Largo de São Francisco
n. 14, Io andar, telefone
22-0845 — Alfredo Rocha.

(T 1238) X 21
DINHEIRO — Sobre auto"

moveis, gabinetes, gela-
deiras, pianos cie., sem ti-
ral-os do lceal, prazo lon-
go, juros nK.Jicos. Gomes

Telefone 48-9168.
(T 6070) X 21

Pianos — Alugar, oomprar, ven-der, trocar, concertar,afinar, só na CASA FREITAS: arua 24 de Maio 1031, Engenho No-TO- (S 17544) X 3a
Piano ^EMAO — Novo, vende-se, preço baratissimo —N-_ de ocailão. Rua Sece deSetembro 38, cobrado.

(S 7499)X 35
T>jov|o BLUTHNER — Por menosda terça parte do valor— Ultimo modelo, urgente; á ruado Ouvidor n. 81, sobrado.

(S 7409) X 35
OIANO — Vende-se um em per-1 feito estado, preço de ocaslfto,á rua Assis Carneiro n. 167. Pie-dade. (T 12819) X 35
piANO — Precisa-se com-

prar um piano para o In-
terior, de marca alemã,
mesmo necessitando de re-
paros. Tel. 43—6332.

(T 24785) X 44

XfKNDIS-SE um radio usado rilot* por 350S0U0: á rua IIumaltAn. 04. — Botafogo.
(T <1252) X 35

R A MOS
REFRIGERADORES

7 de Setembro 195, IoNa sua fofmldavel venda deJunho, oferece-lhe ,-adlos oo.-nondas curtas o lonanü; ainda en-calxotados, por 1 llOOíOOO, em 15meses. Tel.; 42-3521.
(T 24750) X 35

MANICURAS
ANTCURÍE — Precisa-se dt>uma que saiba trabalhar bemk rua Visconde de Maranguapc 10Lapa. Ordenado 200». (T 24912) X 39

ORECUSA-SE de uma manicureA que trabalhe bem e de boaaparência. Sal&o Dantas. AvenidaRio Branco n. 249, tel. 42-2927.
(T 18030) X 36

MAQUINAS DIVERSAS
í RUA Drugualana n. 07 —Vendem-se maquinas Slnger,perfeitas e garantidas, para cosera bordar; telefone 23-24o*..

(S 3274) X 40
pequenas prestações, com to-das as facilidades — Ven-dem-se maquinas de costuragarantidas. Dê seu endereço aMendes, Xone 48-8784, manda adomicilio. Também foz reformasgerais.  (T 1002) X 40

Serviço Noturno Sl FI LIS
BLENORRAGl/

¦ BMPBBOADOfl — MKDICO ESPECIALISTAOURIVES, fi-3.* ANDAR (ELEVADOR) 20 A'S 22 II0HA8
OPERAIUOS

Clinica de Vias Urinar
OperaXs^o^SSendlíltS0' orqultc3> estroitamentor,.apondlclto, hérnia, estômago, rim, ovarlo uternAparelhagens completa para o tratamento das doenças 'venereas.
Jr r# . ~riCl0 "a COS^a ~ Rodrigo Silva, 30-3.® — 22-8500
hor^mSíLí^nJíS *2 ® das 3 ás 7 horas — Serviço noturno comhoras mareadas pelo telefone. (g 4177) x 41

etc.etc.

Tl/TAQUINAS de escrever, das me-lliorcs marcas, grandes e por-tateis; ditas de somar c calcularBurroughs, Dalton. Sundstrand,Vítor, Madas, Petters, MarchantKhurt, Facit e outras manuais eeletrlcas. perfeitas e garantidas,só no Morcado das Maquinas, ruados Andradas n. 68, B. Magalhães1T 1139) X 40
TJOYAL por 450S000 e outra pe-v quena 2209000, maquinas dcescrever perfeitas, vendem-se narua Evarlsto da Veiga n. 109.

(T 0208) X 40
C1NGER do bordar e coser, bomM ponto o funcionamento; â.rua Barüo do Bom Retiro 273.(T 24087) X 40

130MIBAS Marelli — Vendem-sevarias, novas e usadas, preçosbaratisslmos; á rua Visconde dcPlraj4 n. 5'Sl, Ipanema, tel. £7-6923. (T 24Ü15) X 40
fiOMPRA-SE uma maquina cie^ escrever, tel. 22-8362, chamarFranco. (T 6134) X 40
T4/JAQUINA de escrever em bomestado; preço de ocasião. Ven-de-se. Kut» Teíilü Ottonl n. 83,2." andar. (S 34600) X 40
1VJAQUIMA fotograílea — Vende-•LVA se uma em estado de nova,Kodack, tamanho postal: á ruaMorais e Silva n. 101, das 9 As 13horas, chamar Paulo.

  (T 6050) X 40"lyTAQUINA Slnger — Vende-selima com 5 gavetas, de coserbordar, pouco uso; preço 4003;rua do Catete n. 214, casa 34,D. Alzira. ^T 628S) X 40:l/TAQUINAS Slnger600$000, Crltznera_. 2508 a6008000, Crltzner novas, 40$por mô3, trocam-se, compram-se;A rua Sousa Barros n. 184. — Eu-genho de Dentro. Tel. 20-1148.
(T 13264) X 40

7yj"AQUINAS. motores c tudo —
Compram-se e paga-se bem; ãrua Senador Dantas n. 75, tele-tone 22-3344. Casa Rolas.

 (T. 13.311) X 40
1/TAQUOLNAS de escrever — Ven-1'-L dem-se a preços de ocasião,Remington, Underwood, Portátil:á rua da Quitanda n. 48, Io.

(T 24673) X 40
MTAQUINA de escrever, Continen-"A tal moderna. Vendem-se duas,um mlmeo^rafo Roneo; á ruaVisconde de Inhaúma n. 101. Ca-margo. (T 18324) X 40

T>IANO — Ven<le-sc quasl novo,*• ótimo piano côr de nogueira,cordas cruzadas, teclado de mar-fim cepo de metal etc., 2:5003.Rua Ministro Viveiros de Castro116, apartamento 33.
(T 13230) X 35

DINHEIRO —
t>re- notas Empréstimos s.->-

promissórias, des-contam-se duplicatas; a curto elongo prazo, inaxlma rapidez e ab-solut/o sigilo; á rua General Ca-mara 200, loja. Tomaz Monteiro.(T 1058) X 21

rpüíORlA, plano, leciono em*- glo ou a particular, ch
cole-

chamarpelo tel. 27-5472. (6 34831) X 14
TAQUIGRAFIA 30$ —
Instituto Taquigraíico. —
E. Re*, 7' and. sala 72G-A.

(T 24921) X 14
ATENÇÃO

CONCURSO DA ADMINI6TRA-
ÇAO DO PORTO

Inscrevei-vos sem demora. Pro-gama íaclllmo. Mensalidades mo-dlcás. Informações e outros deta-lhes no Curso Vitoria Regia; árua da Carioca n. 10. 1° andar.
 (T 62581 X 14

"C1RANCÈ8 — Ensina Patrlck deA Posscy (do Pedro XI c dn Esc.Normal Wenc. Braz). Edil. do"Jornal do Comercio", 2o andar,sala 218, tel. 22-8023.
JT 12843) X 14

TI1RANÇAIS — Moça estrangeira,distinta e com re*erenclas deprimeira ordem, dii lições de fran-cès em sua caja ou indo a casadc família seria. Mlle. Reginej. Avenida Atlantlca n. 688. Te-lefone 17-1596. (S 34740) X 14
/^JRATIS — Datilografia 20S000diariamente, com direito aaulas do português e contabilldade. Diurno e noturno. Rua daCarioca 10, 1° and. (T 6257) X 14
TNGLfis pelos conhecidos profes^
,...„.60rc3 dlP'- AIlce BrownlCFS cWllliam da The Modern Academyo' Languages. Edifício Rex, 7o an-dar, salas 712 e 713. (S 9546) X 14
TNGldES — Pronuncia Londrina— Curso sob a direçio doProf. Peterscn. Método direto eJá conhecido do publico, pois le-clonou pela Radio Educadora doBrasil. Pequenas turmas, diurnase noturnas, informações pelo tele-fone 48-5382. (T 165) X 14
Inglês gratm;oc-^™£tas; •.'.lança Inglesa. Largo de SSoFrancisco n. 14, 1" e 2". andares.

(T 24731) X 14
TNGLÊ3-FRANCÊS. par professorA estrangeiro, sistema pratico,rápido, com conversação, Preçcsrazoavels. Próí. Farduly. Rua S.
??1í??°r a- 4' «obrado, teleíone j Dr. SUvino Matos," Rua 7.25-2ol8. tS 4494) Xi4 85fl

COLÉGIO INDEPEN-
DENCIA

A Cidade Escolar do
Engenho NovoA Diretoria avisa que aceitatrarsferenclas de outro» Coleg loaOficializados para o curso sccun-dario até 30 do corrente. Contl-nuam abertas as Inscrições nocurso noturno especializado Ar-tigo 100, e bem assim, no curtoprimário.

Rua Barão do Bom Retiro
n. 226. Tel. 29-1770

(T 130) X 14

DENTISTAS

T\INHEIRO sobre qualquer ope-•*-' ração, que ofereça garantia ehonestidade; A rua do Rosário 133,4°, sala 1. (T 18475) X 20
Funcionários J™L0IC£Lr.ria. "Carteira de Credito Garanti-do, S. A., empresta a funciona-rios públicos, civis, militares re-formados, pensionistas e aposenta-dos. Beco das Cancelas n. 17 —
Telefone 23-0886. (S 16363) X 21

Piano T Vcncle"£e, umdas cruzadas, o?p<

T>IANO Bechstein—Vende-se umesplendido plano alemilo, destamarca, perfeito e ótimas vozes.Preço baratissimo. fiua S. Cris-tovfto n. 39, perto de H. Lobo.
 (T. 13.340) X 35

Pilot R- A ¦ — E Cacique,a longo prazo desde 6008concerta c troca, aceita rádios vl-trolas e Slnger usados. Valvulascom descontos. — Visconde deInhaúma 90. Tel.: 411-2070, pro-xl_ o â Avenida. (T (30000) X 33
cor-rpo demetal teclado de marfim, estilopequ***o preço de ocasião, por mo-tlvos; urgente: A rua dos Invall-dos 183. Térreo. (T 6249) Uí 35

Philco — Ventte-se. novõTõndãscurtas e longos, 6503;Avenida Henrique Valadares 17Terreo. (T_440) X 33"íSADIO Plilllps 200»'-— Um Ca-clque ainda sem uso, custo1:150S, vendo por 450J000 e umFilco modelo 1937, com cinco vai-vulus por 6503000, custou 1:400$tem um mês de uso; íi rua dasLaranjeiras n. 127, casa 13, proxl-mo ao Túnel. (T 1128) X 35

TTIPOTECAS — Empréstimo ban-
cario, ánticreses, créditos em

geral; tratar com o Dr. Mario Le-mos. á rua Sete de Setembro 107,1° andar. (S. 7.04Í?) X 21

ESCRITORIO
ALUGA-SE uma sala boa, para" escrltorio. Cartas para T.600, na portaria deste jornal.

(T 699) X 25
ALUGA-SE sala para escrltorioou consultorlo; á rua do Ou-vidor n. 180, 2o andar, sala 4. cs-
quina do Largo de S. Francisco.Tratar com o Sr. Barbosa, nocompartimento 3. (S 0838) X 25

A LUOA-&E um quarto em casade família, para moços ou cs-critorio; ã rua da Alíandeya n.167. 1° andar.
ÍT 1011) X 2ô

A LUOA-SE em um apartamento
, confortvael consultorlo mon-
j tado para clinica medica ou obs-j tetrlcia, aluga-se diariamente, das12 horas em diante; ã rua ÁlvaroAl vim n. 24, 5o andar, apart. 4.tel. 42-0327. (T 24604) X 25

A LUGAM-SE salas para escrito-rios. sendo uma dc frente.

A OS Srs. dentistas ofereço ca-deiras paulistas anatômicasCampanlle, a 1008000 mensais; re-presentante: Arnaldo Gomes, te-lefones 22-8697 e 22-3252; esposi-çao; rua do S?nado n. 316.
(T. 24.803) X 20

ALUGA-SE um gabinete dotí-tario, tròs dias na semana,no melhor ponto da rua Baràode Mesquita, esquina de Uruguai;Informações e tratar na rua Ma-rcchal Floriano Peixoto 12*J.
 IT 18535) X 20

1*30$ mensais;n. 144, io. rua Uruguaíana
rr 24771) X 25

Dr. Silvino Matos Lau-readoespecialista em dentaduras par-ciais, de Justaposição « duplas,bem como em pontes. Rua 7. 194.
 (T 950) X 20

Dentaduras de Resovin
OU Hecolite — Inquebráveise com genglvasIguais á côr dos tecidos bucaís —

104.950) X 20

ALUGA-SE uma sala, para cs-" critorio ou outro qualquernegocio: perto da Clnelandia: árua Evarlsto da Veiga n. Cl;tem telefone 42-1050.
(T 24820)_X 25

EÈKatlTÒRIO — Sala por 130»á rua Buenos Aires 85, 5o an-dar. Fone 48-9668. ts 9819) X 25

Ivílf! io PIL°1' — Vende-se umcom volume de 10 valvs.,por multo menos da terça partedo valor. Rua Marquês de Abrari-tea 77, apartamento 38, 3o. andar.
(T 625501 X 35

DADIOS — Vendém-se. um porAV 2203000, 4 valvulas, um 5 vuUvulas Philips, 3SOSOOO; à rua Im-peratriz Leopoldlna n. 2-4, proxi-mo ã Praça Tiradentes, perfeitofuncionamento. (T 6107) X 35"D ADIO moderno do custolíe1:2005000. Vende-se por 320$,esU perfeito. Ver á rua Mariz eBarros n. 271. casa 18.
(T 10260) X 35"DADIOS « Instrumentos de mu-slca e discos c tudo. compram-«e. Rua Senador Dantas n. 75.Telef. 22-3344. Casa Rolas.

(T. 13.331) X 35

VTA QUINAS Singer parae corer, vendem-se bordar
quatro,sendo duas por 150S e 2003 cduas por 350S c 430S. 5 gavetascada. Travessa 11 de Maio 4, en-tre as ruas Presidente Barroso eSapiJcaí. (T 24913) X 40

p./T A QUINA Slnger — Vende-seuma J. A. de 5 gavetas, semuso e uma do t.res gavetas, pra-ços baratos; á rua Machado C.»c-ino 03. (t ii nai x 4o

QINGER nova J. A., cie coser c*-» bordar e motor Slnger, ven-dem-se separados, metade do va-lor, á rua General Camara n. 345,sobrado. (T 1150) X 40
QELEIROS ou corrlelros — Vem-I ^ dem-se boas maquinas, e umaesquerda 18-2, de pouco uso; &rua Machado Coelho n. 63.

 '.T 758) X 40
QINOER — Vendem-se cíêsde200$ até 6008. Compram-se,concertam-se, reformam-se, tro-cam-se. Chamados pelo tel. 42-3005; ã rua do Senado 277.

(T 18822) X 40
VTENDE-SE uma maquina SlngerT de coser e bordar, em perfei-to estado, sete gavetas; à rua SaoCristovfto n. 200, casa 1-A.

(T 6147) X 40
YTENDE-SE uma maquina Singer» com cinco gavetas de cozer ebordar, preço de ocasião: á ruaDr. Padllha n. 104. Ensenho doDontro. — Urgente.

(TJ32831^X40X^ENDEM-SE uma maquina Sln-ger, com 5 gavetas, de coserc nordar. e um motor Slnger, tudode pouco uso. Juntos ou separa-dos; motivo de viagem. Rua Pe-reira Nunes n. 247. proxlmo áAvenida 28 de Setembro.
fT. 13.343) X 40

RENDEM-SE 10 maquinas 44~20» com bancada Singer. & ruaSanta Alexandrina n. li. Sr. Cos-
(TJ0941 X 40

\7"ENDE-SE uma maquina de cos-tura Pfaff completamente no-va. preço de ocasião, motivo deViagem; si rua da Lapa n. 51, loja
 (T 1143) X 40

CONSULTAS

GRÁTIS
DB. LUÍS UMA BITTEN-COURT, especialista emmoléstias dos
OLHOS, OUVIDOS,
GARGANTA, NARUZCom pratica dos Hospitais dcNew York e RostonTodos os dias das 10 ás 12 ho-ras e pagas das 1G ás 18 horasConsultorlo: — Rua BuenosAires, 158 (cn^rc Andradas e
Uruguaíana).Também faz tratamento daCATARATA sem operaçflo noscasos indicados

agragHBEBa
Prostatitfcs Hcmc,rróld«.mols. do utero.pele; varisses, ulceras da perna-furunculos, abeesses, quistos, etc.Trat". curativo, local, rápido esem dõr pela

Henirraiáas
Cura radical garantidapor processo especial, semoperação e sem dõr. Klagnostico « tratamento mo-derno ilas doenças dos In-testlnos. Itectn e Anus— I)r. Raul Pitanga Santosda Fa. de Medicina, á ruado Passeio n. 70-2.» andar(Edifício. Sousa).. Diaria-mente das 14 i\s 18 horas.

(C 0717) X 41

MODAS

MAQUINAS

SINGER
em qualquer estado.SO' COM
M08EIM (. CIA.

Trocas, reformas e
PENHORES.

RUA l.ns DE CAMÕES. 42MANDAM A DOMICILIOT E1,1:FONE: 22-9030
Venci as a prestações
mensais de 50$000

(S 0207) X 40

MÉDICOS

Clinica de Senhoras
do

Dr. CESAIt ESTEVES
Falta de regras, enjôos da

gravidez, hemorragias, coli-
cas, suspensão, frieza, atra-zí>s e demais perturbaçõesovariànas. tratamento opo-
terapico sem operação e
sem dor. Rep. do Peru, 115
Fone 22-0862. de 13 ás 17
horas. (C 4267) X 41

ÜADIOS usades a partir de 250$-»-v Philco, Plilllps, Pllot Erictaonconcortam-so rádios a domicilio;orçamentos grátis, á rua Senhordos Passos 11. 10!), sobrado. Tele-fone 43-0251. (T 13291) X 3ii
13ADIO E MOBÍLIA — Vende-seAV um dormitorlo e sala dc Jan-lar, cofre prova contra fo^o e umradio completamente novo, tudopor motivo de embarque, urgente,pira o Norte; ver e tratar na Ave»ilida Suburbaana 2443, casa 4.

(T 13281) X 35"D ADIO O. E. — Dc Cinco vai--*-v vulas. moderno, custou 2;200$vendo por õOOSOOOO e outro Fll-co por 4005000, custou 1 :íõO»,vendo urgente; ã rua do Riachuc->\> n. 262, casa particular.(T 1020) X 35

ggMgaHgMgjpjMHMggBpjg,
Clinica de doenças de
Senhoras do Dr. Otávio
de Andrade
íite, suspensão, atrazos meus-
truais, etc. Diagnostico precocede gravidez e tratamento preven-tivo. Rua Republica do Perú 113.
2o andar. Tels: 23-1591 e 27-3750.
Consultas de 2 ás (> horas.Atende com hora marcada.

(S 4745) X 41
SOUSA LOPES

Doenças internas — Cora-
cão, pulmões", bronquites crônicas,
intestinos, fígado, rins, slfills e
doenças nervosas. — Avenida Rio
Branco 183 — andar — Saln
CUli — Edifício Sul RI» Orandeii-
se — Pela manhã, d;ts 0 sus 10 lio-
ras e á tarde, das M ás 10 horasTel. 42-1101. Rua Aires Sal-
danha n. 112. Copacabana — Te-lefone 27-1224. <C 280r»9> \ 41

|JIt. ROBERTO

Dr. Washington de
Castri»

Cirurgião da Assistência. Muni-clpal e da Associação dos "mpre
gados no Comercio — CirurgiaGinecologia. Partos e Vias Urina-rias — Consultorlo; diariamentedas 17 ás 19 horas rua BuenoòAires n. 70, 4o andar. Rssidencia.Tel. 29-0307. (C 77G2) X 41

Âív a?o Calcfigsra
ESPECIALISTA EM I)OEX-f'AS DAS CRIANÇAS

Com pratica das princi-pais clinicas da Europa.
Consultorlo Central —Avenida Rio Branco 11. 177,primeiro andar. Das 1 n ás10 horas c 30 minutos. Tel.23-0149.
Consultorios Populares —Unas .Matoso. I.", (das s ás10 horas); Estudo de Sá, 71(das 30 As II) e S. Fran-cisco Xavier. 20S (das 17ás 18 horas).Chamados nrpuilcs —Telefone ls - Ir,r.T.

(C 53712) X II

Dr. José df> AlbuquerqueAfecções sexuais auscul)na& ve-uereas ou não. Tratamento an
MPOTHKU EM MOÇO
Ctuu do Kosa.-io 172. De 13 as 18.

(S 4250) X 41
Dr. Araújo dos Santos

Tuberculose c doenças do apa-relho respiratório. Rua da Cario-ca li. 43. telefone 22-1523. ás 10horas. 3fts, 5ss o Sabaclos.
 (3_ 21723) X 41

DR. ATULFO MARTINS
Especialista — Cura radicalrtronquite —Complicações.— Assembléian. 88. Entra-da: " ÓpticaBrasil". — DeTel. 22-0040.

(S 34G37) X 41

Ateliér Virk ~ Executo qual-ViLÜ <JUC . :noüelotendo sempre os últimos figurinos— Aceito fazenda para coníec-ções. Especialidade em roupas d©inverno. Preços razoaveis. Ouvi-dor 160, 2o. andar, telefone 42-0634 (T 363) X 42
A J CD ANTES de chapelelras —

Precisa-se com pratica de oú'i-clna. Avenida Mem de Sá 133,loja. (T 6216) X 42
A LUGA-SE junto a um atellerde alta costura, para umasecção dc chapéus de senhora;informações pelo telefone 22-3178.

<T -4435) x 43
\ TELIER Mme. Roberta —^ Costumes, vestidos, mantcaux,enxovais para noivas: á rua Jar-

r dim Botânico n. 131: telefono26-6197, dispõe de pessoa compc-tente para atender a domicilio.
(T IScjJ) X 4t

T>ORDADOS a mão — Executa--t-* se qualquer trabalho com ra-pldês e perfeição. Rua Carlos deCarvaho n. 8. terreo. Fone: 42-3151, Esplanada ao Senado.
(S 17791) X 43

Colchas de filet — if.0®000,:citas amão, para casal com cinco guar-niçôes. Reclame da Casa Inglesa.Ouvidor 131. (S 28701) X 42
A Escola Oxforde a ultima paia\rnno ensino de chapéus pára te-nhoras, incluindo o ensino deílóres, as mais lindas e lificc-is.toda chapekira precisa saber f;.-zer, cursos rápidos, confere dín.u-mas; aulas a SOS mensais. Ruado Ouvidor 160. 2o. andar, eleva-Clor. Tel.: 22-4273. (U 34964) A 42

pHAPBLEIRA — "Prcclsa-sõ~"do
^ uma que seja comoetente, arua Paisandú n. 219.

 (T. 940) X UAprender, só noBrasileiro de Cna-péuo, ensino rápido e garantidopelos ultmos métodos europeus.A aluna desde a primeira aula jáexecuta o seu chapéu. Conferediploma, aulas diarias, preços aoalcance de todos. Rua Maria eBarros r.. 353. Tei. 23-3 733.ÍS 3780) X 42
OAZEM vestidos por ílgurin&si¦*. desde 155000; á rua GeneralRoca 40, (íundos). procurar An-gel»- (T_1J203) X 42
\/jrODlSTA de aita costura, es-^ pecializada e:n confecção doexovais de casamento, procuratrabalhar em casa de alto trata-monto. Telefone 43-2084.

(S 9345) X 43

Chapéus

CiHAPE'lJS -' Instituto

ASMA

ALUGA-SE por 1008000 uma boasala para escrltorio: ã ruaChi'- n. 9. Tratar na loja.
(T 1052) X 25

/"tONSULTORIÒ para clinica me-^ dica — Aluga-se Já montado,no Edifício Sul Rlograndensc. naAvenida Rio Branco, das 16.30 ho-ras em diante. Telefonar até ás12 horas, para 42-1101.
(S 0837)_X_25

Alugam-se"pSCRITORIOS
srandrs p nr»

"D ADIO — Vende-se um PilotVA. C. Super Wasp. consoli. On-das curtas e longas por 1:0008000.lustou 3:7001000; á rua SantaClara n. 188, tel. 27-9728.
(ti 9852) X 3b

200S — Radio Telefuuken. Ven-- de-se por neccôaldade daImportando. Rua Paula Matos 20casa 5, sala da írente.
(T 24883) X 33

T^"ENDEM-SE um plano Sponna-gel, à rua Lins de Vascoucelosn. 2*35, casa 8. (S 8901) X 35"\JTENDE-SE ótimo piano em per-feito estado, servindo paraestudo ou orchestra. informe-
ções pelo fone 22—9557.(T 6053) X 35

3005000. próximos á Avenida. Vere tratar á rua Beneditinos 24, Ioandar; podem ser adaptados agrandes companhias.
iS 9731) X 25

PIANOS
dos melhoro* fabricantes, paratodos os preços, sem entrada e.*em riador. Rua Ouvidor. Kl. so-brado. (S 6820) X 35

Dr. Raul Rocha
(28 ANOS DE PRATICA)Clinica medica (Doença» inter-nas) — Aparelho digestivo — Sis-tema nervoso — Rins - CoraçãoSiiillG visceral. Consultorlo ãrua S. José n. 112, 1.° andar, ás16 horas, ás 2.as. 4.as e 0tts. Resi-cia; rua Henrique Morizo 81. —

Grajau. (C 60880) X 41
Impotência 110 HomemTratamento garantido Dr. OS-VALDO LEITE. Rua Sete dc Se-tembro n. 104, soorado, ás Se-
gundas. Quartas e Sextas-feirasde 13 ás 17 horas e 30 minutos.

(T 13240) X 41

droce
— varices, fraqueza se.vual,lietnorroldas, cura radical semoperação e sem dor. Doençasdas senhoras, partos, vias uri-tiarias e operações, dlatermia eultra violeta.
nu. JOÃO PACIFICO — Con-sultas er.itis, ás 8 horas, sôna R. Frei Caneca. 273. tele-fone 22-uí»li) — Consultorlo:R. Quitanda, 3-3." andar, das14 is 13. Tel. 32-3038.

(C 57035) X 41

DR. OSVALDO DE
ARAÚJO

Docente livre de clinica
Cirúrgica.

Operações, doenças dcsenhoras e vias urinarias.Rua Miguel Pereira n. 38.Tel. 26-2799. — Consulto-rio: á rua Sete de Setem-bro n. 73, Io andar. —
Tel. 23-3878, das 14 ás 18horas. (C 32913) X41

VARICES

TOPOTERAPIA
Av. Rio Branco 183, sala 808, 9e 810: das 12 ás :3; (grátis aos \pobres) das 13 is 10. e das 19 as 1

j 21 horas. Chefes da clinica: Drs.',! Martins Ferreira. Melo Nogueira e !1 Med. Alm. — Direção Prof. Godoi !Tavares. (3 --;3) X 41 11

Ulceras vari-dical semcosas das per-nas. Cura ra-operação e sem dôr. DR. lintiOLINS — Av. Rio Branco n. 175.— Das 3 1J2 ás 5 1|2 da tarde.
(S 7031) X 41

DR. MIGUEL D1B0
CLINICA MEDICA - DOENÇASDA NUTRIÇÃO

(Obesidade. Magreza. Gota. Dia-botes. Asmas, Glândulas de Sc-creção interna — Estomago.Rins. Fígado, Intestinos, Coli-tes, Eczemas, Enxaquecas, etc.
ONDAS CURTAS

Raios Ultra-violeta e dct. do jMetobolismo basal
|Largo da Car'oca. 18-!.° andar!)Fones; 22- «23-" o ?S- !0«4

(C 56340) X 41 I

jV| ME. AMARAL — Faz ch:.p:usdesde 10S. rcofrmas deòde 5S;últimos modelos a venda. fr.z ves-tidoÃ desde 25S; corta e prova a es-de 10S: * usina chapéus e corte.Rua Chile õ, telef:ne 42-1401, es-quina de São José.
(T 13302) X 43

TV/TODISTÀ — Ensina corte, cos-1TJ- turas, trlcot, bordados, etc. Xfregueza é que faz o preço. Acei-ta costuras, encomendas' em 24shoras; ã rua Buenos Aires 3 20,loja. IT 1003) X 42
T>RECISA-SE de ajudantes paraA tabrlca de chapéus dc senno-rn-s: d rua do Catete 11. 11; niose atende por teletone.

(S 0042) X 42"V^ENDE-SE uma maquina parav ondulaçfto permanente "Per-
manotom", em perfeito estado; krua de S;\o Francisco Xavier n.490, Salão Xanci.

(T 6014) X 42
Senhoras e senhoritasConfecções rapidas e perfeitas.Atende-se a domicilio. Leciona-F®corte a preços mínimos. Mlle.Santos. Rua Bento Lisboa n. 101,casa 1. Tel, 25-4121.

ÍT 13165) X 43
1928 — 1937

2.° curso de aniversario
Academia de Córte c

Costura de
nmm kãhane

EDIFÍCIO CARIOCA, SALA 418
(LARGO DA CARIOCA 5). ÍT-LIAIS: PRAÇA SAENS PENA 29E RUA PARAGUAI 47,

(MEYER)
Como bonificação pela passagemdo 0o aniversario desta Academiaserá fe:to o desconto de 50 sobro

o preço do curso durante os me.-cs
de Junho. Julho e Agosto desto
ano, freqüentando estes cursos de
aniversario, todas as pessoas inte-ressadas. de poucos recursos, te-
râo a possibilidade de tirar umcurso completo de corte. Inclusive
o livro "O Sistema Retangular**,
pelo preço excepcional de 150SJQ0;sómcnte para as candidatas quase inscreverem até o dia 30 do
corrente. Concede-s~ diploma.

^T QOii) X 12
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Mllc. IRACEMA
Chapéus, últimos modelos e ro-formas, Rua Ouvidor, 131, Io.(S 0D83) X 42

MOVEIS USADOS
A TENÇAO

veia, nu
— Compram-se mo-maquinas de costura etudo que represente valor; pelotelefone 22-4881; A rua Frei Ca-neca n. 310. (T. 30J) X 44

A TENÇAO •— Compram-se mo-vels. dormltorlos, salas de Jau-tar o peças avulsas; a rua rio Ria-chuclo n. 31. Tel. 22-2326.
___ (S 17330) X 44

ATENÇÃO — Compram-se mo-vels usados, maquinas do cos-tura o tudo que represente valor,
paga-se bem; Casa Sousa, tolero-ne_29-8125.  _(T 793) X 44

A TENÇAO — Vende-se de oca-sião, secretarias, arquivos, foi-rons, estantes, cofres, cadeiras di-versas e nia.s artigos para cscri-torio; á rua dos Ourives n. 32.
(T 23456) X 44

Alô: Dormiíorio Pvcrndo-°s®'
um moderniss o, com 5 peçasmais um outro folheado a im-bula, í .ulto lindo, com dobradlçasinteiriças, espelho por dentro etc.
por 0õ0$. r?'.;n do Riaeliuelo 418.

(TJ2923 )_X 44
Casa Marques compra
dormitorios, satas de

jantar c casas mobiladas c
todos os moveis avulsos e
maquinas, paga-se bem; á
rua Santana n. 87. — Xe-
lefonc 43—4692.

(X 13332) X 44
Atí»r»f5n — Vende-se uma ri-xiLmi.au quissima mobília dequarto com dez peças vende-se
por metade do preço; está a guar-dar; á rua Estaclo de Sa 143.

(T 13362) X 44
A TENÇAO — Vencicm-se dormi-" torios a 223SOUO, salas de Jantar a 2250000, moveis, malas, col-chões a 10J000 c guarda-vestidos,com espelho, a 65Ç000: a rua FreiCaneca n. 177. (T. 12.604) X 44

A l wir"~n — Vende-se umllndõs"* dormitorio de 4 peçasuma sala de jantar por 5003; arua Estaclo de Sá 143.
(T 133o3) X 44

/COMPRAMOS moveis de escrl-torio, maquinas de escrever,cofres, registradoras, etc., a ruaTeofilo Otoni n. 113-A; telefono43-4518. (T 630) X 44
(jOivii*KAM-SE — IVIõvèis,

antigüidades, pratarias,
louças, cristais etc. Paga-se
bem. Xex. 28—3385.

(X 24173) X 44
(JOMPRAM-SE — Moveis

finos, tel. 22-397G.
(S 9553) X 44

pOMPRAM-SE moveis, prata-rias, pinturas, porcelanas, crls-tais, tapetes, estatuas, vasos, 11-vros, cortinas, gravuras, metais,et.. Ribeiro, telefone 22-9195. E'quem melhor paga. (S 2911, X 44
| ^OaVíx-RaAI-se e vendem-se mo-^ vels usados e tudo que ropre-sente valor, paga-se bem; á ruaFrei Caneca 160, telefone 22—3563. (S 4486) X 44
(JOMPRAM-SE — RÍõvêis,

pianos, cristais, tapetes,
etc., ou mooilinrio completo
de casas e cscritorios. Case.
André. Uelefone 43-G33&.
(JÕMPRAM-SÊ — Moyèis,

pianos, cristais, tapetes,
etc., ou mobilado completo
de casas e escritorios. Casa
André. Telefone 43-G332.

(X 24778) X 44
/"1Ò1VÍPRAM-3E moveis, casas mo-^ blladas, cristais c metais, cha-mados para Gomes, tel. ^2-7156.

(T 6166) X 44
(JQMPRQ moveis, cristais,

porcelanas, pianos ou
casas completas; chamar
pelo tel. 43-5H14. Melo.

(X_1332G) X 44
Compram-sc moveis
peças avulsas. Avenida Salvadorcie Sá 11, tel.: 22-5277.

(T 13346) I* 44

MOVEIS rledade ao til-canço do todas
as bolsas, so na Colohoaria do
Povo, a maior casa de moveis los

suburbloa. Verifiquem n
RIJA !4l)i; MAIO, 5 K:í - SAMPAIO
Tel. 29-2939. (S 5501) X 44

AL»A de Jantar — Vsnde-se, tu-
brlcaçAo Laublsh e Hlrsth, fl-

nlsslma, composta de onze peças,
em estilo moderno, com poucosniéses de uso; ver o tratar na rua
Irlneu Marinho 33, apart. 0, Urua

(T 1016) X 4-1
ÕALAS DS JANTAR, modernas,
i? com 1U peças — Vendem-se do
madeira da lei, a 600 '"'00; a rua
HaddoeK Lobo n. 13.

(T -132) X 44
SALA DE JANTAR. moderna,

com 12 peças — Vendc-õo, lo-
lheada a Imbuía, com pu:;aúoi*eacromados, preeo de ocasl-o 1:1003,
a rua Haddock Lobo n. 1Ü.

lT 1872) X 44
ÃLÃliu visitas — Vende-se uma,

fina e elegante. Ver e tratara rua Voluntanos da Patria 323.
(T 2473_1)_X_41

Sala de jantarmodernlssima, tolhi ada imbuia,
ccm 12 peças, custou ha pouco Rs.
1:8006. Rua do Rlachuelo 418.

(T 13257) X_44
yENOEM-SE um lindo

dormiíorio com oito pe-
ças com espelhos ovais de
imbuia e um de seis peças
por 650$000, seis de quatro
peças de imbuia e páu se-
tim por o50$000 e uma saía
de jantar com nove peças,
por 320§000 c quatro cartei-
ras para escola, colchões
para solteiro de IO!? a 25$000
e casal de 205 a 40$000; á
rua Santana 11. 85, por en-
trega das chaves defronte
á Igreja (X 13333) X 44

tilJMTES
Ouro. compra-se peio maior

preço da praça. AvaliaçAo gratla— Largo do São Francisso 19, aolado da Igreja do Sào Franctseode Paula. Tel. 22-9771.
(T 24^738 )_ X 50

L)e juro ate 23ca grama Bri-Ihante*» pratae jautolna de
penhor melhoroferta oa J0.1-a rua da Car.ocfc

Sqm

¦is

W

JÍWNAI, PA IR 4 A

herln. Gomes
(T 13311) X 50

©aro WeSSa©
PARA O

E uma sala de Jantarcom dez peças por 450^, um
dormitorio folheado para casal,
600$; um grupo estofado, 3 peças180$. Rua 24 de Maio 783. i3am-
paio. (T 12732) X 44

barato, um
com duas

alas de gavetas e uma cadeira comrosca; ã rua Visconde de Itaúnan. 179. (T 12817) X 44-íTEinjjE-SE para desocupar lu-? gar uma sala de vistas, por1005. Av. dos Democráticos 8i7.
carsa 3. (T 13758) X 44

\7"ENDE-SE muito? bureau ministro,

TTENX)E-SE uma moderna sala deV jantar, com 12 peças, a preçobaratissomo, para desocupar lugar135; á rua liruguaiana, sobrado.
(T 963) X 44

VEiSfi>E-üE por motivo de via-
gem uma sala e Jantar, umdormitorio, geladeira, relogio car-rllhão, radio, ventilador, nuudesas,

panelas e depositas de aluminios
para cereais; a rua do —ispo 30casa 2, das 8 horas em diante.

^T 13279) X 44¦yENDE-SE, luxuoso dor-
micorio que guarnece o

apartamento 103; á rua Ha-
ritoff n. 5, esquina da Ave-
nida Atlantica.

(X 18723) X 44
TTíINlDEíM-SE sala de Jantar com* 16 peças, estilo colonial, qua-si nova, custou 3:8005000. Vende-so por 1:5005000. facilltando-seo pagamento — Vende-se tam-bem uni fogão de quatro bocas,
quasi novo, marca Richmond por400^000, e uma geladeira por1003000. Ver e tratar á rua PedroAlves n. 181, com o 6r. Otávio.

(S 9552) X 44
X7"EjNDE-b.fi uma sala de Jantary estilo Renascença, preta, m-
telramente entalhada, com 12 pe-
ças, custou ha pouco tres contos,
por 1:8008000; & rua do Rlachuelon. 418. (T 13256) X 44
TTENOE-SE lindo dormitorio todoy folheado a imbuia e bons crls-tais, 10 peças, uma sala Jantar comtampas de cristais, 12 peças, o
que ha do mais moderno; á rua6&o Crlstováo n. 209, casa 1-A.

(T 6148) X 44
VBNDE-SE uma linda sala de

frento de oleo vermelha, bonscristais, 10 peças, com D. Teresa;á rua Aristides Lobo n. 48.
(T 6146) X 44

VENDE-SE uma mobília de sala
de visitas e uma Eletrola Ra-dlo Vítor; A rua S. Francisco Xa-vier 479. (T 18758) X 44

TjTENDEIM-SE mobílias, sala doy Jantar, sala de visitas e quar-to, ainda em uso; á rua Pará 34.Praça da Bandeira. (T 989) X 44

Moveis Comp.-.mos,U CK p«*ra escritorios

GRACINHAS DA CASA
SOUSA

153, Frei Caneca, 155
Em frente á .ua Santana —

Salas de Jantar, 9 peças, 390$, 4203,450$; dormltorlos: 260?, 3005 e
OCASIÃO

Linda sala de Jantar, dez peças,oleo, 650$; outra de peroba, dez
peças 450S; Imbuía, dez peças,6505, com 12 peças, 850?. Dormi-torio fino, custou 3:500$; dá-se
por 1:7008 e 5 peças, 6505 com 4
peças. 4203.A TENÇAO — Dormitorio espe-ciai, folheado p. cromados, luxo,7505.
Preço por preço servimos

melhor
CASA SOUSA

153, Frei Caneca, 155
Alô 22-3588

(T 839) X 44
MEU POVO, APIIÕVKITK OS

PREÇOS DA
CASA SAMPAIO

KlAClit CLO NS.: e 7TELEfc\ 2 2-9077
Dormitorio folheado, ci pueba-dores cromados, desde 6003 a2:500$; outros tipos, de 2iOS a400$; Salas folheadas C| pueba-dores cromados, desde G0ü$ a1 :üüuc: outros tipos, de 3003 a6005000.

Grupos estuf c| pano couroc, 3 p., a 200$.
Outros tipos, de 805 a 3505:Bureaux, de 1009 a 1805; Estantec| p. corrcr, do 1003 a 18C3; gela-delra, de 1005 a 170$; tapetes, de105 a 1305; arquivo, a 13C5.MOVEIS AVULSOSCristsleirus, de 65$ a 1605; G.vestidos, de 055 a 1805; camas, dc105 a 1305; cadeiras, de G$ a 183:toilctt, de 405 a 1C03; coniodas. dc405 a 85$; g. casacas, dc 1005a 1505000.Grande quantidade cm col-chão; colchào de 53 a 120$ Re-íormas de 105 a C03000.
TROCAM-SE ANTIGOSPOR MODERNOS.MOVEIS SO* NA

CASA SAMPAIO
IS 3-330) X 44

OIjHO, PRATA, JÓIAS. El'»..

Comprador autorizadoPuj-ii no preço do Banco do liras!Compra Jóias com brilhantesobjetos de prata e moedas8(5, Kuu S. José N. 8tiEsq. üa rua liodri^o áll\a
(S_4011) X 60

Ourn Compra-se até 25S a gr.vulu Brilhantes Ate 20:0005000o quilate. Pratarias a antiguida-des, trocamos jóias, o melhorcomprador. A CASA DO OÜRO —
Ouvidor Dó. 34713) X 50

OURQVEIHO
BRILHANTES
PRATARIAS

MOEDAS ANTIGAS
Os mais antigos compradores14, L. DE S. 1'ItANClSCO, IIEsquina Ouvidor.

(C 61 729) X 50

l

VOLVO DO BRASSL LIDA.

COMUNICA AOS SEUS AMIGOS" E CLIENTES A
TRANSFERENCIA DO ESCRIPTORIO, EXPOSIÇÃO

E OFFICINAS PARA A

RUA ARISTIDES LOBO, 64 - TEL. 42-2401
ONDE ESPERA CONTINUAR A MERECER A SUA

PREFERENCIA.

JOANINHA — Que agradávelvisita, n dc Santo Antonlo, em¦vlorro Azul!O tio Maneco soltou um balão:'s tranc' dimensões que su-bdi, subiu... e ainda está. su-hindo.Com aquíle ninguém pôde.Sossega, homem!Acnita 705 beijos e 843 abra-ços da tua
MAROCAS

TRATOS A BOLA...

Brilhantes o pratarias, compra
pelo maior pre-ço. — Avaliaçãográtis. — JOALHEitIA MONROE— Rua tJrugualana 2C. esq. 7 deSetembro- <c 61850) X 50

tlll

(JOMPItAiVí-SE — Moveis
finas, antigüidades e ob-

jetos de arte. Telefone 43-
0319. (T 1027) X 44
GOM1PRO 

— Moveis, dormltorlos,objetos de arte. casas mobila-das c moveis do escritorio. Telefo-xxe 42-0441. Teixeira.
(T 24732) X 44

Dormitorio c sala ^ j0^e1^
doaa-sc Juntos ou üepaiados com10 resp., 12 peças. InteiramenteXolehado a Imbuia, modelo ultl-mo; fiò o dormitorio custou hapouco 3 conu-a. Preço 1:500S eu-«í* moblllü. Rua do Riachuclo 418

(T 13255) X 41
J)OKMXTOIÍIO —' Vende-

se um o que ha de luxo
com 10 peças folheadas so-
bre cedro, puxadores croma.
rios r uma sala dc jantar
com 12 peças, preço de oca-
hião; á rua Senador Euse-
bio n. 220. (T 13338) X 44

OKMITOKIO PARA CASAL,com seis peçaa — Vende-seum. de Imbuia, com ótimos e.spo-lnofl de cristal, cm períeito esta-<lo, preço dc ocaaiáo, õUOÇOOü; ártiK Haddock Lobo n. lü.
(T 231'.!) X -H

DORMITORIOS — De,de
430$000 salas de jantar

desde 500$000. Fabricaçao:
garantida, dc imbuia c pc-roba, em vários estilos mo-
dernos. — líua Frei Caneca
n. 3. (T 13214) X 44
QBÜPO estoíado — Vende-se um^ forrado de seda grenat, comVrê» peças. Preço baratlssimo: árua a. Crlutorão n. 3a. H. Lobo

(T. 13.341) X 44
Morli^tn estrangeira muitocompetente, cm corte• coniecçoe« finas, oíerece-se paradirigir um ateiier dc modas noeentro da cidade. Cartas para V24117, na portaria deste Jornal.

(T_13308) 45
MnvoK ocasião—Vendem-serlca Êala do Jantar eUm grupo «stutado, fabrica,io daCasa Aicmà c um serviço paraJantar com 130 peças, louça ingle-tina. Tratar ã rua Visconde«ie Itauna n. 147. (T 102G) X 14

usa d oí' para escritorics e casas•ompletaa atende-£» ct»m presteza— Chamar Luís. Tel. 22-328!
<T 1046) X 44 __

Moveis ~ Compramos e troca- ; % JOALSEIBIA VALE.: riN com jge- pra. veatíS. troca, faz c con-tadetris. maquinas de costura, co- cerUv l0)a5 e .-eicgi^. Coti serie- i•***> e«cíiiorios. etc.. í rua Se-• riart.-, Gorsf.alve* Dtas nu >«•_: :oa. i ^ ar, r^-0994x. *oi

ate 8:0003 osm Jóias até23SÓ00 a gra-ma, Brillian-tes, paga-se
quilato, pratarias pelo melhor pre-ço. Beco do Rosário n. 1, Juntoao Largo de Só o Francisco. Tele-fone 22-4330. Avaliação grátis

(T 13215) X 50
Para o Uau~-co do Brasil,ao sambio dodia. a r i -lhantes ate

t0:0ü0S o quilate; pratana ate15000 a grama E' filial do maiorccmpraoor a rua S. Jose C2. es-^umn de Quitanda - Avaüaçàugrntis. (T 13215) X 50

11 ¦

Balança Howe do 300 quilos,americana, um cofre tipo me-dio e um /ogao a gas de 4 bocas,estrangeiro, tudo períeito. 7e:i-dem-se a rua General Pedra Hó.
ÇC 24410) X 60

— Vendem-se armaçòese balc&o de mármores a reta-
lho; á rua Dias da Cruz 100.

\T 12131) X dü
ENCERADEIRA — Vende-se

quasi nova, Eietro-Lux, a ruaCopacabana 152, jx^rtaria. Six oInteressa revendedor.
vT Ô300) X dO"\TENDE-SE armaçào nova. comy portas dc correr. Ver t tra-tar a Travessa do Paço. esquinade 6. Jose. (Armarinho).
VT 643) X dO

X^ÜNDE-SE uma balança Berkely para armazém, um oalcàocom pedra, 1 caixão íorrado, 1
geladeira grande, mesas e cadei-ras para botequim e l escarra-deira "Higia", rua üranos 1332,Olaria. (T 18381) X lia

partí;ÍR/,<s

A Miric. D- Ccsani
PAi4l'lSíàí/l ÜIPlÒi.iíílOAPeiat fscuiaiiaeó ae Miaicitwilie Buenos Aires e Rio - Atendesodot »í dias, das 10 as 11 a^-ras: a rua Francisco Mu.-atori 2.apart. 7, 3o andar, esquina da:u«i Rtachuelo (peito üa Lapa;'one 22-1244 Consultas grátis (R 34045) X 55
MME. GUIU - PartJl-a das
,, .. Faculdades deMedicina de Barcelona e Rio Oferece seus serviços profissionais,4 rua Sao Jt..i n. ü7, d;is 15 as 18horas. Telefone 42-0705.

(S 33237) X 5ô
LEAL. eapecLalisl.a empartos e ginecologia, ofereccseus serviços. Andradas 107. tele-fone 43-5810. (T. 24.076) X 55

Partfim ~ Noemia Pinto —
, ;, a Diplomada pela iisco-la de Medicina e Cirurgia do citode Janeiro. Atende todos s '.asRua Pedro Américo 14-B, 2o. «n-dar. apartamento 5. Telefone 4°-07.35. esquina de Cat2t,e. Cônsul-tas grátis. (S 25152) X 55

* v " frísícvKAs suas regras são doloro- ?!fesas c irregulares? Tome as fiK-Capsulas SKVENKPAUtIl^(Apiol-SabTna-Arrudci) que fi- $íjeará bôa. A venda na D. Bap- Si.OTubo s $.|
(S 5224) X 55

1'APEIS DE CASAMENTO

Casamentos a 20§000!J!
1'JiAÇA 1)A REPUBLICA n. 1» sob

Uni co que trata pelo preço queainilida. (K 7iiU) x 56

mo sem certi-dões de idade, com urgeucia, tra-tar com Valdcmar Multa, das 8 ãs19 lunas, Praça da J;epublic4i n. 1,sobrado. Tel. 22-3333.
(.S «490) X 5G

pASAMENTOS. 205000. 24 horas,^ certidões, naturallzações, car-telras dc Identidade, registro demarcas, Sr. Rodrigues, AvenidaMarechal Fioriano 210, sobrado.<S. 9.010) X 56
Casamentos
tidócs, registres, inventários etc.Cipriauo, a rua cia Aliautltga 133sobrado, sala 4. Telefone 2Ó-0813.

(T 24084) X 5S
C.i-SAIviENTOS.eàluo-
so. mesmo swm ccrtidões, com ur-gencla c senedade. 11a:ar oimtonscca Lima — Itua da Carioca10, Io. andar, sala 4. Telefone 23-{m 073) X õo

l*ENi>0«S

riada a pensão íarta c va-
preço moUico, lei. 48-rr 24334) X 579580.

1L|wií.ü Alencar — Praça José deA!ciic».r n. 8. tendo mudadode proprietário, está pesando pargrandes melhoras. Dispõe de sa-Ias, quartos c apartamentos, porpreços modicos. Exclusivamentefamiliar. (S. 0.371) X 67
T>ENSÂO — Marmitas — Gene-* ros de primeira, máximo asseloo tempero apurado. Fornece-se &rua Mariz e Barros 11. 349. Pa-gr.mento dc dlaria antecipado ou
qulnzcllal. (T. 807) X 57
OEN3AO íauilllar fornecendo adomicilio por preços razoavelscom pratos variados; á rua dosArautos n. 104. tcleíonc 28-3873.ts 10000) X 57

VENOAS I»IVERSAS

99,
w xi-mà.. *

A RMAÇôES; balcões, copas, cai-xôes para cereais, geladeiras,etc., procure, c depois veja, quan-ío lh2 custa menos compiando naFabrica, a rui Benedito Hipoliton. ü2 vproxlaio a Ijreja de San-.ana i . tS 8J07) X CO
A OS Srs. b.^rociros ofereço ca-deiras paulistas Campanlle,cm pagamentos suaves; exposlç&o:rua do Senado n. 316. telefone<T. X 09

ü*vDE!M-SE cofres, arquivos dey aço, moveis de escritorio emaquinas de escrever, .por preçosde liquidação; á rua dos Ourivesn. lljh (T 650) X 60"^"EMDE-SE annaçào, baicilo, co-ire do ferro, balanças e ma-quina registradora, servindo para«ritazcni ou quitanda, i. a ruaBarào do Bom Retiro n. 397. verJas 7 as 12 horas. 349836) X 60
Y^ElSiDE-SE uma carroclnha dey doces, licenciada, até ao fimdo ano; trata-se na praça doEngenho Novo n. 2, garage

(T 13074) X 60"IfENDE-SE uma geladeira Ruíi-er, grande, por 100Í e uraporta chapéos, por 20í; a rua doCatete n. 50. (T 1330) X 60
TJTENDE-SE uma instalaçào com-pleta de botequim; A rua daCandelarla 66. (T 6305) X 60
RENDEM-SE bons frali-

nheires c balcão írigori-
fico envidraçado c uma
bancada para frutas ou
verduras c um bom cofre,
A rua Senador Eusebio 220.

ÇT 13339) X 60
\JTENDE-SE lima ótima vitrine deírente; â rua do Lavradlo 104
_ (T 1035) X 60T^ENDEM-SE bonitos vertidos emanteaux para tedo gosto.Facilita se o pagamento; á rua7 de Seosvnbro lil, 2o. andar, te-lofone 22-5423. (T 13370) X 00

ANUNCIO» DIVERSOS

A LUGAM-SE temos de smoking,casaca e tudo para íestaa. RuaSenador Dantas 75, Casa Rolas.
(T. 13.311) X

A GIÍ.A maravilhosa, um só vi-dro basta para tirar rugas
panos, manohas. alvejando é ave-ludando a pelo. Mme. Idalina, te-lofone 28-2428. (T 13080) X

A LUGAM-SE uma uala c quartodo írente. mobilado, para umcaaal quo trabalhe íóra ou asenhor d» respeito; cartas para a
portaria deste jornal para T.350. tr__3ó0) X

* PARTAariSNTO dlscríto na~CI-nelandla. com banheiro c te-lofone Interno. Cede-se, dois dias
por semana, da parte da manha,
preço mensal 150$; cartas na por-taria deste Jornal para T 24128.

(T 24128) X
T» ALAN ÇAS, armações, balcõescom tampa de mármore e car-rlnho de mão — Vcndcm-se ã ruaSete de Setembro n. 203. Tratarcom o Sr. Mario. (S 9909) X 60
C1ARTA-S de ílança ~ Dá-se a' pessoas idôneas, mesmo paracontratos. Quem interessar deixecartas para T. 18539, ua portariadeste Jornal, indicando residenciaou telefone. (T 18539) X
CASA grande, mesmo que precl-se de obras, quem tiver e
queira alugar por contrato do 7ou 9 anos, teleionc para 22-0405.

(T 1241) X
GOFR2S uò^Cos — Vendem-se.estrangeiros e nacionais, douma e duas portas. Rua S. Pedron. 185. __(T 13235 )_X_60
GONCERTÓ do relogios — Atcn-do ã domicilio. Garantia abso-luta. Chamar Albino, telefone porfavor para 22-9276. (T 1105) X
GARTAS de liança. pava alugueise contratos, mediante euteu-dimonto. antigo Sr. Crus. A ru»do Matoso n. 117. Tel. 25-1288.

(T 13208) X
DESCANSO — Senhora que tra-balha íóra, cede seu pequenoapartamento no centro, por 120$só na parte da manhi, cartas pa-ra a portaria deste Jornal paraT. 1862S. (T 18528) X
|"\L-i>GAi*3»0 — Alug3-se em lo-cal sossegado, no centro, com-
pletamentc Independente, scinmobília. Cartas para T 24685 na
portaria deste Jornal.(T 24685) X
DR. Anlalo Teixeira eatá ou-tcrlzado pela màe do menorOtávio Ferreira de Oliveira daBaia, a dar-lhe certa lmportancla.Pc4« ao dito menor que o procu-re no Hotel Magcurou. cm Tcre-sopolis. (T 6017) X
DEBZüHOS 

— Ampliações e re-
produções em aquarela ou aoleo; fazem-se; Tel. 43-5279, comM. M. (T 21633) X

DEJôCAJSSO 
— Piecisa-sc quartodiscreto, cm Grajau. cartas

para a portaria deste Jornal pa-ra T. 1033) (T 10G3) X
ENCKRADOP. — Calafate, JoséFrancisco, com pessoal deconfiança — Raspa e calaíeta des-da 1 comodo. Atende em qualquerbairro. Telefone 43-6084. á ruaSenador Pompcu n 216.

(T 13181) X
FIA DOR para uma casa — Pre-clsa-se de uma boa firma co-mercial. Cartas para T. 13192, naportaria deste Jornal.<T 13192) X
pUARDA-MOVXIS ou "garage,

paitlcular. nova, confortável— Aluga-se. preço raaoarel; tele-íon&r para 48-M03.
ÁS 134*3) X

t \ PROVEITEM com mais de 80%
j do abatimcn.o;í 1'iüRínOS finos de caslmira
| . ima. Unho, casaca. 0.110-cking e outros, do 000^'por, desde  . . . 20$Lu^lFOrtMLS para colégios,chatuiour. uuaa-mos^ui-to <: outros, de pordesde  15$C<vt'.iS e íujbretudos, do4òütf por desao ........... lóçC.-j-iviiSi.o ua linho, soda.tricoiine e ouir^s unasue liu^ por aosde  55aesdo uíjíVÇOIo de iinho, e ou-tros desde  5$COi>üR 1 oüES de lá desde 6^PaNuS do mesa, Unos, des-dc  53CORTINADOS iinos desdeCOLCHAS Unas desde .... õ&vüíSj.iDOó iinos para se-nhoras, desde  10$MiUsTuAül-k unos. desde .. lo-,?V^oTiDOo, tailleurs de ca-semlra íina, desde  203Cu»i'ijÍ3 oe seu a uesde ..ui\ir'uRMiiS de touas as

patentes, desde  155RAQUü.-rTj&3. desde TACHAS de prata, desdo . . 10^BINÓCULOS Zelsv^, desde13ECAS para magistrados.desde  . 20*Iiiti-.ii OS para padre, des-de  2òS50 MIL QUILOS de teci-dos de lá de todas as co-res, preço, quilo  5SGRAVaTAS. uesde, réis .. 500CriAPr/Ub para homens osenhoras, iinos, desde .. 6$TaP.oíj^S de todas as dl-mensòes, desde  6$Baí\ DURAS linas de todasas nacionalidades, desde 15$PE'-jES de bichos, finas, cs-trangeiros. aesde  20§MiVN'l^AUX de Manllha le-
gitlmos, desde . 200?VliRULAS portáteis e ou-tras, desde  20$DISCOS, desde  1SHáDIOS, desde  50$vALVUl.AS de radio, des-do  5$VIOLINOS, desde  50§VIOLÕES, guitarras e ou-tros instrumentos, desde 15$PERROS ele tricôs, desde 103CON CORTINAS, desde .... 50$RELOGIOS. desde  10$JtiENGALAS, desde  1$PASTAS de couro, finas,desdo  58MALAS fina» para viagem,desde  15$BONECAS finas, desde .... 203BANDEJAS de prata e ou-tras, desde  5$FERRAMLNTAS para to-das as profissões, des-do  1$MAQUINAS de escrever.desde  503B Aü AN ÇAS. desde  2$ESTOJ OS para massagem,médicos e dentistas e ler-ramentas. desde  1$500SAPATOS para senhoras ehomens, desdu  5$MAQüINAS de fotografia.desde  10$CAoEijEIRAS naturais, des-do  10$A u TOMO V EIS. desde .... 500$BICICLLTAS, desde  50$

MOTOCICLETAS, desde . . 6ÜÜ3GELADEIRAS, Frigidalre,desde  100$
PIANOS, desde  iüüsPINCÉIS, desde, róis  500ARTIGOS DE RADIO oautonioveis, desde  15MAQUINAS de costura, des-cie  • 60S
TALHERES de prata, crls-tofie, desde, a peça. . . 36APARELHOS de alumínio,

para cozinha e sala do
jantar, desde a peça .... 3$

FOGÕES a gas, álcool, ele-tricôs, carvão, gasolina.desde  . 15$
QUADROS de pintores na-cionnis e estrangeiros,desdo  63
MOVEIS, peças avulsas,doado  10$LEQUES, antigos dc ouro,

desde  15$
APAR&LHOS de montaria.desde  25$
CINTOS, desde  2S
CARTEIRAS dc couro parasenhoras, desde  2$
ABAT-JOUItS coloniais,desde  .... 10$
ANTIGÜIDADES. muitos,desde 80 por cento me-

nos  • • • —
LUVAS do jogo dc bus,

desde  5$
MOTORES diversos, desde 303
VENTILADORES, desde . . 30$
MAQUINA de cinema, des-

do  90$
TKIPE'8, desde  Í>S
MUKICOS para plano, des-de APARELHOS para ongo-nhelros, desde  . 450$
LIVROS de todas as ciou-cias, desde  1$
OBRAS completas de lite-

ratura, desdo  100G
ARTIGOS para escritorio,desde  *5
CAMISOLAS de IA 0 CO-letes. desde .  5$
ASPIRADORES de pó. des-de  2005
ENCERADEIRAS, Uestíc ... 300$

N. P. — Eiit.o casa tem tudo,
quu vendo com 80% menos queoutras. R. Senador Dantas ix 75— CARA ROLLAS. (T 13330

PROCURA-SE quarto discreto,com relativa liberdade, docen-temente mobilado, com roupa decama e caio pvia manhã, cin apar-tamento ou não. Da-se preferenciaiw ceutro. Respostas por favorpara T 13293, na portaru düatejornal. ^T 13ÍJ3) X
¥>A*RóE.S — Quorols empregadaseria e limpa/ Faça o pedidopara 43-6797 vjuc mediante peque-na quantia estareis bem sorvido.Rua Sào Pedro 86, 2° Andar.

iT OOwü) X
í^EtoOA de responsabilidade de-seja alugar apartamento, bemmobilado, nu centro, para serocupado somente na parte da tar-do, das 15 as li). Resposta paraS. 34.723, na portaria deste Jor-uai (s. 34.723) X
I^ENUA FQUiVíIDAVEL —

Vendem-se urgentes por
motivo de viagem, exeelen-
te avenida, composta de li!
magníficos prédios com dois
quartos, duas saias, cozinha
e quintal, sendo dois de
frente, com tres quartos,
duas saias, banheiro com-
pleto, despensa e quintal,
construída em terreno mc-
dindo 20 x 121). muito pro-
ximo do ceniro, dando uma
renda de 50 contos aproxi-
madamenie pelo preço de
270 contos. Títulos de pro-
priedade e mais informa-
ções só pessoalmente. —
Pinto Amando & Zacconi.
Edifício Candeia ria; á rua
São José ns. 83 e 85, sala
n. 208. Tels: 42-1G62 e
42-0605. (C (Í2.040) X
RINS — BEXIGA — CISTITE

Cura as
doenças

das viasITUINARIAS. ÁCIDO UKICO
(S 2684) X

O ALA — Em apartamento de ca-^ sal precisa-se alugar uma mo-Dllacia, co mngun oorrento o rola-tiva liberdade; preíerlndo-se emBotafogo ou Flamengo. Inf. paraT 6206 na portaria deste jornal.
(T 62Ct>) X

SEU FOGÃO E AQUE-
CEDOll TEM DE-

FEITO ?Tem escapamento de gasf >mocanlco gáslsta Carlcr concerta,l.jiipa. pinta, gradua, garantindoecono ia mus contas Teleío. :48-aOia. (S 329S9

PROSTOL

2283 033C

SOL OU LUA

5051 >371

MEYER
56G8
1689
5418
7758
0533

(T 6133
AUTO CLUBE

475
130
934
334
923
(T 0138

PETROPOiJTÃN.l
635
867

N. L. 222
011
335

(T 6383

SONHO DO GUEDES

GARANTIA
1a — 006
2a — 500
3a — 077

4a — 4S9
5a — 215

4878 1137

(T 6262

ms mm%

#

27S6

JARDIM üüOLOGICO
O Jardim Zoolugico estô ma-

ánilicam^nte instalado em Vila[sabei Bonües e auto-onibus atoda nora Magnífico oonto
para convescotes. Nao deixemJe visita-lo.

Exposição permanente de ain-
mais. testivais desportivos ao?
üommgos e diversões ao ar li-

(1422 — 5066

Líot®s

Usados
Comprom-sc blbllotems <¦ livrosavulsos sobro todos os assuntos.l»aga-sc bem t» atende-se ti donii-flll». — LlVltAUIA J, FAKIA —Itua Cuenos Aires n. tütí — Te-lefonc U3-fc'3»8

(T 6205

CONSTAITINO
6471
5549
1557
705S
003Ü

(T 6141
PARA TODOS

Foram vendidos ontem
os seguintes carros:

4762
3952
6115
3772
5i>57

958
819

(T 6142

ENCERA, raspn, calaíeta, com
maquinas eletricas. Telefone

43-6030. Especialidade em conser-
vaçfto. (T 13265) X
T USXR/UXMf. armaç6ÕsI~empa-

lhaçces, concertos de moveis,
estufndor Lamartlne encarrega-s?,t»i*. 28-5323, 23-0300 o 48-G83ÍÍ.

(T 247B4) X

LIVROS
B.bllote-cas de
qualquer

COMPRAM-SE luSro/u d O t
sobre qualquer assunto. — Núo
rendam sem coasullar a essa quemelhor paga.
Livraria ACADÊMICA

KUA S. JOSE" N" «8. TelCto-
ne 22-8072. — Atende-se a do-
mlcllio. (S 4870) X
Tl.TUD.YNÇAK a 20* c 30» com

rapidez, pessoal habilitado.
Telefone 22-0403. (T 1242) X

ASSAGISTA multo competente
dispõe de duas horas na partoda tarde — Oferece seus serviços.Escrever para T. 6040. na porta-ria deste Jornal. (T 6040) X

^« UDANÇAS a 20$, 258 e 308000
cada caminhão, com pessoalhabilitado. Telefone 22-0403.

(S. 8.063) X
PRECISA-SJE de um quarto, em

casa de senhora só. para duas' czca por semana, sendo único in-
quilino. dA Praça da Bandeira aoEngenho Novo. Respostas para T.Wl, na portaria deste Jornal.(T. 921) X

COLfiOESRO
Pedrozinha é o único quefaciíita o pagamento na (fa-

brica de colchões. Pedro-
sa. á rua Santana 11. J84.
avisa cuidado com os pre-
çcs dos colchões: cu faço
novo e reformo e mand,.
fazer a domicilio, de solteiro
]5ví de casal 25$, ccm boas
qualidades de fazenda e lu-
cro de por cento O fre-
gruês deve procurar a nossa
casa para dar suas enco-
nicndas ou chamar o col-
choeiro Pedrozinha pelo te-
Icíone 22—«»oô6. que manda
o mosíruario. para o fre-
guâs escolher á vontade.

(T 18 <95

í)tr£CÍiyt^iS^Limbi
, „.a. Investigações e vi-

[S&f&À. gilanciaü secietas
para noivos, etc;— rcle.one 22-/õi>õ Rua daCarioca 10 1.° andar, sala 4 —Pagamento em prestações — SI-gilo absoluto. — tsr. Lima.

(T_ 9 45

1111 rs
Está doente? Quer saber o quetem? Mande nome. idade, proilc-são, rcsidcncla. envelope sèladcpara resposta, endereço á CAIXAPOSTAL 501) — RIO

(T 24620

UNIÃO
952
682
ltí2
8Gtí
662

(T 6140

ESPORTIVA
2666
7562
485*
402:?
9105
n?

ESPORTIVA
Ketiiicacão f!n dia' 

Í)S33
4098

Ooiíü
9066
3633

Í131

12

r 880
AGUIA DE

1559
038
61 L

10.19
2083
8238
0551

OURO

(T 24915
VILA

850
997
785
5S2
523
737

(7? 24900
REBATE

153
434
954
034
575

(T 24301
iilt s\u .IJ ii [k3
V. P.
8Í9
111
859
034
848

•:T 13347
NUV-Ní'

098
101
528
363
777

(T 1161
¦.omismssmaa

BeSiaBU CAFÉ ©L@B© 
"

O MELHOR E O MAIS SABOROSO
BOM ATE' A ULTIMA GOTAI

Guardem as copas qua tên» volor

I O CCrC C1

Não basta poder dizer — c preciso SA3ER dixtr,
Os iocutorcs da P k F 4 SABEM

tíissr os seus anúncios

APARTAMENTO
VeiitlP-se t-m construção. Posto

3, com garage. Entrada inicial,
5:000S e o restante a combinar.
Mais informações Largo da Cario-
ca n. 5. 1° andar, sala 10o, de-
pois das 14 horas «tT 24G12

Encaixotaruento de

MOVEIS
E louças e cristais com garan-%\a e p:cço mod.co Rua de SãoPedro na. 3U7 c 303. Telefone4a- j3l3.  (T 13317^/"HüLANCIAS p IniTütlgações.Pagamento depois ne tudo

esclarecido.Carioca 34,2°. Teleío-ne 22-7957DETECTIVE ALBAXO. (T 934
LARANJEIRAS

Aluga-se a casa da rua General
Gliccrlo n. 37. Pôde ser vista das
11 ás 17 horas. (T. 1.213

FARMACIA
Prccipa-ee de uri servente; árua do Catete n. 280.

IT. 1.308

Compra livros
A Livraria Quaresma com-
pra qualquer quantidade so-
bre o Brasil, Direito, Litera-
tura em geral. livros acade-

micos, etc., etc.
71 — SAO jb.SK' — 73

Telefone: 22-694G
(T 13249

"" 
DISQUE 48-3573

Quando desejar cinta soucien e
modtlador mouerno. eUgaute e
confortável, sem barbatanas, a
praça baenz Pena n. 63, sobrado.
J.IU1C. Marlctte. Vai a domicilio.

(T. 13.213
APAiiTAlVlENTO —

LARANJEIRAS — RUA
COSME VELHO, 13tí
Alusa-se um moclerao

apartamento com esplendi-
dos quartos, sala de jantar
e de espera, cozinha, etc.,
situação maravilhosa.

(S 9994
MICROSCOPIO

Compra-se. Tratar com o doutor
Moisés Bonadiel. pelo telefone :
42-0613, das 17 as 19 lioras.

(8. 9.844

Chacara Rua S. Ale-
xaiidrà.;;, J?.4

Aluga-.*! exceUiive i.r v«io, cora7 q., 2 s. e mais dependanciaa,
Póaj ser visto com licença do :n-
quilino. Ini. pelo tel. J£carc,ia~
guà 32. Preço 7Ü0Ç e caxae.

(T. 18.S03
AVENIDA PASSOS 

"
Aluga-i»e, por 401,000, soorurl?,

etc. 'ifatar 110 Rio Ci^ic, a Av -
nida Passos n. 1J, em írente toteatro João Caetano, proprio par %escritorio ou oUcmn. (T. í>ti

CAiíiíOiJl UiAS
Feitas para padarias e arma*zens, ditas para a^rro a mio' <•tração animal, cbarretec emais. Rua José Felix n. 11.

fone 29-2418.  (T. 13}3,»>
MOINHO E MOTOR'
Vrendem-se: um h pp, Cv.;ao,

moendo 300 qudos poi l.cra. uai
motor. 30 H. t*., ga.aníldo « uai
cortador de caram^o. preço p — a
desocupar. Rua dos .-ircot ,n. -J.< r. 24.&.0
Terrenos — Campinlio

Vendem-se na Estruii aio-^..o
Paulo 20 lotes de tc.ra. com *'2
metros de frente cada u.n, c^i
tua calçada, p.-oprioi, pira c. .
de rcsidcncia ou fabrica. P;c. >
baratlssimo. dc ucasli o Xiifori..a-
çõea no beco do Rosa j n. .-.r.-
llierla. *' T.' 1

Fazenda dc 1 iranjr.s
Arrenda-se uma, ccm grande *>•»-

fra pendente, boas dc m«s*
rada. agua cncanadi . quarto ue
banho completo, gar.» ;e. i.iz clç-
trica. seis casas de co'onos. toe»
cercada, ótimo clima e ftnlbuí »
purta. Mais InformnçS-s. com •">
proprietário, das 11 ãs 12 o d as >¦'
ãs 17 horas, a praçj. Tírac.-:-5-
a. 9. <s- 24-6-0

£1

[Compra 
iivros

¦ A Llvrarla (^u ares ma com-
B pra qualcjuer quantldade so-

bre o Brasll, Dlrelto, Lltera-
I tura em geral. llvros acade-
Q mlcos, ctc., etc.
I 71 — SAO jbSK' — 73
I Telefone: 22-89IG
| (T 13249
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jELADEIRAS
Métricas — Westinchousc

Norge e Crosley, por preços
bnratlssiinos, a longo prazo,
em pequenas prestações. Kua
Sete de Setembro n. 38. Te-
lcfonc 43-4171. (S 18772

COLCHOES!
jlUIZ PINTO S°iem"ed:f ií««de 355 * 70*. Ke»orm««
J linde 205 a 35». Cama pa-
s tent« e Colchào, 455. Cama
f.iurca e Colchão, 23S000.
( RUA FREI CANtCA. 44 —v
|vT»t. <32-1809.. (3035

(T 183~0
Prédio — Rio Com-

prido
fvende-se o magnífico prédioito rua Barão de Petropolis 85,

com amplas acomodações e em
centnv de terreno, de 19,80 x
ií,00, proprio para família de

alto tratamento. Visitas das 8 âs
16 horas. Tratar com o Lr. Ho-
jiiero, A praça 15 de Novembro
n. 4ü, sa'a 209, das 15 ás 17 ho-
fia, ou á rua Santa Clara 188-A,
dnr, 8 ás 11 horas. (T 24284
APRENDA A DANSAR

Tc.ngo, lox-blue e todas as
danSas modernas de salão. Rua
Jtepubllca do Perú 33, 2o andar;
t"). 22-8496. (T 18468
Apartamento mobilado

Aluga-se um no Edifício Acre,»ü n:.a KvarHto da Veiga n. 31,coar dijtv. p#.ças. Informações como encarregado do predio. (S 34792
Bãnmn

HEMORROIDAS
SEM OPERAÇAO

GONORRÉIA e
IMPOTÊNCIA

Bí\ Paulo Périssé
diariamente: As 19,30 horas,na Rr*a Arqulas Cordeiro, 274Sob — Meyer
"¦"—rar

Imposto sobre a Renda
KSo pague o que não deve, evi-te declarações erradas, procure o3>r. Pedro, consulta grátis. Rua¦Seta, 140' • 2'\ S. 217. — 42-2802.

(T 1029
PROCURA-SE

üraa rala ou quarto mobiladocom roupa de cama Independeu-Ui cm ca ;a modesta, único inquilUno caoa dc poucas pessoas, parauma pessoa só; só atendo cartasbem detalhadas Inclusive preço.Cart?.-s para S 9984 na portariadeste Jornal. (s 9084
3Ò:000$000

Medico com toa •iinica em cl-dnde rio interior d*w.jando trans-f «rir-se para o Kio, recompensacom a quantia acima, a quem lhearranjo emprego de dois contos nomínimo. Máximo sigilo. Respos-tic para T 18548 na portaria des-to Jornal. (T 18548

VALVULAS
Vara qualquer raillo Preço ba-ratliisimo. 7 dc Setembro 38, Tc-lefone 43-«17t. (S 15773

RÁDIOS
PIIILCO, PHILIPS, PILOTPor preços Imratlsslmos ein pe-quenas prestações, a longo prazo.7 de Setembro 33, Te!. 43-4171.

(S 15773
SEU RADIO PAROU?

A Radio Carioca o concertará
com absoluta garantia e em sua
casa Orçamentos grátis. A.ten-
de aos Domingos; á rua Buenos
Aires n. 89, Io andar. Telefone43-5071. (8 4351

Maquina Marinoni
Vende-se perfeita maquina du-

pia, formato 4B, plana. Informa-
ções & rua de S. Pedro n. 142,Niterói. (T 163
LOJA — PRECISA-SE

Ruas Uruguaiana, Sete de So-tembro ou Carioca. Cartas paraT 198 na portaria deste jornal.(T 198
CURSO

De dansas de salão, especial pa-ra senhoras e mocinhas, duas ve-zes por semana. Aulas partícula-res, diariamente; á Praia de Bo-tafogo n. 412; telefone 26-0950.
(T. 589

VIAJANTE
Exemplar, com bons conheci-mentos, procura colocação ou ar-tigo á comissão. Cartas para T97, na portaria deste Jornal.

(T. 97

PRITANEU

Rua S. Fr. Xavier,
n. 791 Fone: 28-5638

fl M li dos candidatos (meninos e
UI | meninas) aprovados este
BB S— ano no Exame de Admissão

ao Ginasial, e que obtive-
ram os primeiros logares, estão freqüentando
a l.a Serie, gratuitamente, por direito de con-
quista. Em Dezembro deste ano daremos iden-
ticas vantagens aos alunos (meninos e meni-
nas) matriculados em o nosso Curso de Admis-
são e aqueles que ainda se matricularem até
15 de Junho. Ônibus para condução dos alunos.

(C 61799

Contadores^ contadoras
e guarda-livrosEntrai pura soclo tio Clube Pe-neflcente dos Contadores e Guar-da-Mvroa do Brasil, n unlca Ins-tltulç&o beneficente da classe dosContabUistas desta Capital, com

personalidade Jurídica pelo Deere-to Federal 18542 de 24 de Dczem-bro de 1928, reconhecido do Utl-lidade Publica pelo Decreto nume-ro 4722 dc 12 de Abril de 1034.Oom o mcnsolldadc de S$000 me:]-$als tora bcneflcencia de 100800U,auxilio para Funeral, assistência
Judiciaria donativos a família etc.Peçam Estatutos na Séde a rua daCarioca n. 30, 1.° andar, expedien-te das 12 às 17 horas. Fono 22-6759. (T 18373

ASA NERI
COLCHÕES DE CRINA:

desdePara criança" solteiro** casalTravesseirosAlmofadasAcolclioadas

5$000199000J575000
?9005300010*000

CAMAS PATENTE:

SAÚDE GARANTIDA
Terfto todos aqueles que pedi-rem uma receita grátis "A Cruza-da" enviando informações á C.Postal 3587. Rio. (3 9502

VENDEDORES
Preclsam-se; tratar das 0 ás 11horas na Fabrica Sabão "L, T.rua Luís Barbosa 150.

 (S 34778
SOCIO — 50:000^000Pessoa idônea e conhecedoranessa praça, dando as mais solldas referencias e pedindo as mes-mas, aceita como soclo solidárioou de industria, pessoa que dispo-nha da quantia acima em negocioserio, limpo e de grande vulto lu-crativo, deixando o mesmo um re-sultado mensal livre de todas asdespesas de 10 a 12 contos. Paradetalhes, cartas A T 13021, paraa portaria deste Jornal.

(T 13021
Materiais — DemoliçãoVendem-se preço de ocaslSòT es-quadrla em geral. Rua AraújoIícI-tfo n. 10. Vila Isabel.

(S 3271?

¥

flGYNB THEODULE
WOLFF

SfH PESSARIO
, „ PRESERVATIVO

T Hl
LEITERIA

IVa^pausa-se o contrato
ilc ama leitcria, bem loca-
lizada, na Praça da Rcpu-
blica. Trata-se com o Sr.
Moreira, á rua do Mercado
». 34, loja- (T 152

Concertos de rádiosConcertos e orçamentos grátisatende-so a domicilio. Tel. 27-4057. (S 17052
APARTAMENTOS

Alugam-se, acat dos de cons-trulr, á rua Almirante Cockrane,esquina de Fernandes Figueira naTijuca, ótimos apartamentos. Tra-tar á Avenida Rio Branco n. 91,8" andar, sala 14. Tel. 43-4191.
(T 12413

VENDEDORES
Prcclsa-se, com multa praticano ramo de pneumatleos; tratar árua Senador Euseblo n. 194.

(T_ 12542
COFRES

Usados vsndem-ee dc uma eduas portas, estrangeiros e naclo-nais, temos cofres de todas asmarcas e de todos os tamanhos cdesde 200$000; á rua Senhor dost»assos n. 233. (S 1753'ò
Torcedeira, remete-

deira, tecelã de seáaPreclsa-oe com pratica para afabrica á rua Aristides Lobo nu-meros 90J96. (S 17888

F

Para solteirosPara casnl . .
10S0002QÇ000

só na 44>Pc7s A NERI"

CUIDADO COM AS IMITAÇÕESA CAMA PATENTE, ultima no-vhlade higiênica, elegante e resls-tente. Tem completo sortimento.KUA GENERAL CAMAKA il. 319,Telefone: 43-4298
(T 641

GRANDE PREDIO
RESIDENCIAL

RUA GENERAL CANABARRO, 290Vende-se, em centro de terrenode 19,50 x 60 metros, comportan-do outras construções, excelenteconstruç&o e boa aparência, pro-pria para numerosa família, cole-
glo, pensáo, etc. Preço 135:0003, ávista; tratar com o Dr. Portela, árua Buenos Aires n. 17, 2o andar.5 horas. (T. 513
Chacara — Rio Com-

prido
Vende-se magnífica chacara comcasa solida e confortável, proxl-mo ao bonde, agua em abundan-cia, linda vista e clima de San-ta Teresa. Preço convidativo.Tratar com o Dr. Portela, á ruaBuenos Aires n. 17, 2o anda;, 5horas. (T. 513

Prédio e terreno em
Botafogo

Vende-se excelente predio, emcentro de terreno com 13 1|2 me-tros por 85 ou 1.130 metros qua-drados, com amplas acomodações,
Jardim, pomar e horta, a rua daPassagem perto da Praia, sobre abase de trezentos contos de réis.Tratar com o proprietário. Telefo-ne 26-1017. (T 18223

CENTRO
Aluga-se para consultorlo mo.dica ou gabinete dentário, ótl-mo apartamento, com tres ta-Ias, todas de frente, multa lua na-tural, agua, e3goto e gás em todaaas dependenclas, i ru» AlclndoGuanabara n. 15-A. (S. 9315

ENGENHEIRO
loteamonto, divisão, demarcaçáo. Edifício Nilomex, sala 205 —Esplanada do Castelo: telefone 22-

(S. 34D43
CASA A VENDA

Vende-se uma checar* e c*sa, Arua Tamandaré n. 1. a dola ml-nutos da parada de Moça Bonita,por motivo dc viagem; tratar namesma. (T. 614
Fabricação de couro
Precisa-se uma moça que qudra aprender ssrviços leves em fa-bricaçSo de couro; á Avenida KloRio Branco n. 111, 6.° andar, sala601• (S 34981
Fabricação de couro
Prooura-se uma pospontadelrapara cintos de couro: & AvenidaRio Branco n. 11, 6.® andar, sala001¦ (6 34980

LANCHA
Vende-se uma ótima, com novelugares, 33 milhas motor Qray126 HP. Ocasião unlca. Falarcom o Sr. Ellzeu no FluminenseYacht Clube. Facilito o paga-monto. (s 9551
Prédio para família
O leiloeiro César venderá no

próximo dia 17, Qulnta-Feiraas 16 horas, o prédio á rua Dr.Garnier n. 12, próprio para tu-mllia, com excelentes acomoda-
ções. Vide anun:io no Jornal doComercio de hoje. <S 9889

A melhor musica do
mundo

Vende-ac, coleçáo completa de10 volumes, com exercícios gra-duado3 do primeiro ao ultimo anodo Instituto. Proço de ocasião;telefono 22-0708. das 10 as 12 oudas 20 As 32 horas. (T (00b
BUNGALOW

Aluga-se na Tijuca, A rua RochaMiranda n. 88, situado om lindoe alto lugar, com dois quartos.Chave» & Estrada Velha do Tijucan. 43. (T. 12510
MADUREIRA

Aluga-üo um armazém paraqualquer negocio; ver e tratar árua Domingos Lopes n. 183, como proprietário. (T. 395
CORRESPONDENTE
Importante ílrma precisa deum bom correspondente; cartas aT 18006. na portaria deste Jornal.

(T 18033
Chefe de escritorio

Oferece-se, com multa prati-ca, tendo exercido lugares degrande atividade e responsabi-lidade, de espirito organizador,educade. na Europa, 35 anos.
pretende lugar de futuro, embo-ra de entrada aceite qualquersituação. Resposta para a por-taria deste Jornal a S. 9605.(S 9605
CASAS PARA RENDA

Vendem-se 5 acabadas deconstruir, rendendo 1:500$ en-tre Meyer e Engenho de Den-tro. Perto do trem; bonde eônibus quasi g porta. J. GurgelDantas. Rua do Ouvidor 54, 1°.
(T 18159

Apartamento de alto
luxo

Aluga-se todo o ultimo andar10. Mobiliário moderno, eleva-dor e terraço privativo. Aveni-da Atlantica n. 1050, telefone:27-2264.  (T 12633
PADARIA

Vende-se um cillndro-compres-so? e amassadeira; trata-se pelotelefone 23-5257. (T. 418

Biblioteca do JORNil DO B8ASIL
GALERIA NACIONAL

Acham-ae á venda as seguintes obras:
Magnífica coleção de 1.000 biografias e retratosdos vultos prlclpals da nossa historia. E' a unlcacolcçüo popular existente.
Dividida em 10 fasciculos contendo cada um100 biografias com os respectivos retratos:

Colição completa  20«000
OVa íasciculo separado  2»000

ROSA èSe J. Macedo,, 1 volume 3SOOO
JARDIM DE ALA' de P. Wilkens, 2 volume» 35000
ASAS DE UM ANJO, de José dc Alencar, 1 volume 1$000
SONHOS D'OURO, de José de Alencar, 1 volume 1$000
O MOÇO LOIRO dè J. M. do Macedo, 1 volume 25000
VICENTINA de J. M. de Macedo, 1 volume 2$000
MEMÓRIAS DO SOBRINHO DO MEU TIO, de J. M.de Macedo, 1 volume 
TESOURO INDL4NO, de A. Boue e E. Aujay, 1 vol.
OS GUEIAS de Moreno Brandfto, 1 volume 

1*000
2ÇOOO

$500

Pela ifnagem, para crianças
A ORIGEM DAS COISAS, 1 volume
A VIDA I>E NAPOLEAO, 1 volume

Pedidos a Administração do JORNAL DO BRASIL,ÇtvTclo, mais 500 réis por volume (c

1»000
lfOOO

pelo62879

DOIS IRMÃOS
Rua Estacio de Sá n. 121

TEL. 42-2319
Dormltorlo folheado c| p. cro-mados, desde 7006, D00$, 1:400S a3:8008000; outros tipos, peroba eImbuía, 480S, 600S. etc.; donultT-rio 4 ,pçs., 3005; esponjado a 3203.Sala de Jantar, desde 5005, 6503,800?, 1:600$ a 2:800?: bonito cs-crltorlo de luxo. todo folheado,por preço reduzido. Formidávelstock de moveis avulsos, crlstalei-ras desde 75 a 1208 com p. v. esp.no Xundo. G. vestido c| esp. des-de 70$. 80$ e 90$; mesas elasticaspó de coluna a 1100; mesas p. co-pa, 155. 185, 208, etc.; G. comidasa 355; cadeiras est. a 148. Grandesortimento de topetes, pussadelras,Congoleum, cortinas, storos, etc.Colchões pura todo proço. Troca-mos moveis novos por usados.
VENDAS A VISTA E A PUAZO

Orçamento sem compromisso só
DOIS IRMÃOS

(S 8561
Praia Flamengo 278Luxuosos apartamentos commaravilhosas vistas para ; bala epaxá o Corcov.ido, a preços ótl-mo6. Apartamentos Paulo de Fron-tln-  (3 11986

Manipulador de labo-
ratorio

Precisa-se de comprovada ca-pacidade para trabalhar em dra-geas, granulados, pérolas, om-polas. Exigem-se bôas referen-cias. Indicar pretensões e ou-tras informações detalhadas.Por cartas á portaria deste Jor-nal a T. 24275. (T 24275
HIPOTECAS

Particular empresta de 10 a 100contos, sob predio mesmo paraconstrução, com direito a amorti-zaçfto em qualquer tempo. Adlan-ta dinheiro para Impostos, etc.Uruguaiana 96, 3.° andar _ (es-quina de Ouvidor). Tel. 22-0051.Silveira. (T 24243

FUNILEIRO
Precisa-se de um com praticaem metal; & rua Vieira Fazendan. 53. (S 9S35
PROPRIETÁRIOS

Precisam fazer obras? Pinturas,ultimo modelo, tintas com pó decdra para fachadas? Preços ra-zoaveis. Mestre Soares, á rua Ba-rfio de Mesquita n. 455, telefone48-2820^ (T. 493
APARTAMENTO —

COPACABANA
RS. 27015000

Traspassa-se um contrato comoito meses cm vlgôr, com umquarto, cor.lnha e banheiro com-pleto: á rua S4 Ferreira n. 33,apartamento 1, Edifício Mirim.
(T. 531

Senhora estrangeira
PARA GOVERNANTÈ

Para casa dc família de trata-mento. Tem muita pratica, tam-bem, na cozinha. Dá as melhoresreferencias. Cartas para T. 533,na portaria deste Jornal. (T 533
TRAS - os - Montes
Em Vinhais, vende-se a quintade Rlaçóò. Também te faz trocapor propriedade aqui no Rio. Tra-tar á rua General Camara 169,Io andar. (T. 460
Selos estrangeiros

Vende-se coleçáo com 3 álbuns.Aceltom-se ofertas. Telefone 48-8848. (3 9813
SERVENTES

Precisa-se de serventes parauma obra em construçílo; i ruaGjneral Gurjáo n. 167 (Asilo SãoLuis), Ponta do Cajú; trata-secom Figueiredo. (T 18050
CHARUTARIA

Vende-se, fazendo bons nego-cios e de multo movimento. In-formações 4 rua Senador Pompeun. 240, Café Turiz, charutarla.
(T. 434

TANGO ARGENTINO
Dansas dc sal&o, aulas partícula-res, diariamente, curso rápido; &Praia de Botafogo n. 412; telefono36-0950. (T. 590

BAIA HOTEL
Rua Senador Vergueiro n. 44.

 (3 176:2
Maquinas de escrever

E registradoras, concertam-se,compram-se e vendem-se, orça-monto grátis, preços antigos. Te-lefone 23-0667; 4 rua BuenoaAires n. 182. (S 22977

Capitalista 350:0G0§000
Preciso da iniportancia acimapara financiamento de obras emzona rica, prazo de sete anos.pagando mensalmente 3:000$000de juros, amortização de 25 o|o,garantias superiores, negocio di-reto sem intermediário — Sousa;caixa postal 2.571. (T 12991
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CASA GUIMARÃES

SABADO vendeu 3 dos 5 prêmios
maiores !

18.071 com 10O contos
13.713 com 2© contos
30.339 com 5 contos

% TT
conlosl

O Os bilhetes deste sorteio
adquiridos lios balcões da Casa
Guimarães, que excepcional-
mente saiam brancos, serão
permutados por Certificados
IGLA, com sorteios semanaes
de 10:000?000 pelo prazo do
6 mezes.

CASA GUIMARÃES

mmrn, ss • ESQ. i*. de mario

Esquina tia Sorte

STANDARD
(C 62047

TIPOGRAFIA
Vendem-se maquinas A, de cl-lindro e tipos para jornal e uma

plana 56x10, picotar. grampear,e Eruilhotina manual 40, Tip-Top24x34; á rua do Núncio n. 46-A.
(T 12983

Amplo sobrado no
centro

Aluga-fe o 3o andar do mo-demo predio da rua Buenos Ai-res n. 168, proprlo para cscri-torios ou cônsul íorios. Servido
por elevador Otis. Trata-se comAlberto de Almeida £s Cia., ruada Alíandcga n. 125, Io andar.<T 12389
Terreno — Jardim Bo-

tanico
Vende-se de 10 x 35. á rua 12de Maio, quasi esquina de Orsi-na da Fonscca, lado par, tele-fone 27-1821. _____ iT 13218

TODAS AS COZINHAS
Devem ter uma meaa-armarlo.Fabrica â rua de Santana 103 —

Telefone 43-3343. (T 12387
Procurando trabalho
Senhor de Idade, vigoroso, sem !

vícios, recem-chogado do extremonorte, com conhecimento e prati-ca de escrlturaç&o morcantll e in-dustrlas rurais, procura trabalho.Cartas para A. G. A rua CândidoMendes n. 34, quarto 10.
(S 9752

!f|ly « Brancitra
ffpr aos Dentes
® Kolynos remote rapidamentc af

(C 60707
METALÚRGICO

Prccisa-se dc um oficial o umajudante. Rua do Lavradio 152.
(T 6008

ECONOMIZE GA'S
A 20?000, podeis ter os vossosfogões limpos, pintados, retiradaa fumaça, cscapamcntos, gradua,garantindo economia; telefone 22-1206. Miranda. (T 18723

ENCERADEIRAS
Compram-se usadas, mesmo

quebradas. Tel. 22-3727.
 (T 12424

Botafogo — Terreno
Vende-se ótimo terreno em lin-da rua residencial, mede 11 x 21.Outro com 12,50. Avenida RioBranco n. 77, 3o andar, sala 8. An-trnio Cepcda. (T 24790

Pagando 171$ por mês
o senhor poderá pos-

suir a sua casa
Bonitas casas, acabadas de cons-

truir, em centro de ótimo terreno,
no melhor local da Ilha do Go-vernador que desenvolve-se e va-
lorlsa-se cada dia; vendem-se em
pequenas prestações mensais de
171S000. que eqüivalem ao proprioaluguel. Trata-se de um lindo
grupo de casas modernas e con-fortavels, com luz eletrlca, aguaoncanada em abundancla e onl-bus á porta. Em poucos dias ven-deram-se mais da metade das di-tas casas. Verdadeira PechinchaiMais informações na "A Capital";a Avenida Rio Branco, esquina deOuvidor, 1° andar, com o Sr. Gre-
gorio. (C 62042

COOPERA TIVISMO
Compra-se, com abatimento,contratos. Amparo Reciproco cAuxilio da Predial. Cartas comoferta detalhada sobre deposito,

preço, companhia, etc., para a
portaria deste Jornal a T 18391.

(T 18391
Aluga-se predio novo
Alugam-se cinco prédios, comdois quartos, duas salas, cozinha,banheiro e mais conforto; á ruaTorres Homom 224. Trata-se á ruaSenador Eueebio 98-B.

(T 700

• • i i M i ritoo ;-TG*7M JA-^ONcrt

j EXN ftMSEiyiFPEV|SJ/wpçfl
l;;ircu\'lKi: IfíoVurWtórtól

Balões japoneses ?
Vende-se duzla ou grossa, como Sr. Marú. Unlco representanteno Brasil; á rua Uruguaiana n. 95,loja. (T 24809

TÉCNICO DE RADIO
Com longa pratica de repara-

ções, Inclusive do serviço Philips,deseja obter colocaçt\o em boa ca-ca, apresentando ótimas releren-cias; recados a Acacio á rua doRlachuelo n, 271, sobrado, sala 5.
(T 2481S

PARA PROPAGANDA
Junto á classe medica; precisa-so de um rapaz ativo o Instruído,com amblçáo de fazer carreira emconceituado laboratorlo. Cartascom referencias, idade e naciona-lidade para T 24823 na portariacioste jornal. (T 24823

SECOS E MOLHADOS
Vende-se *. rua Carmo Neto;trata-se na rua Frei Caneca 97.Loitoria. (T 1188
Tijolos refratarios

Vendem-se usados, ingleses, emperfeito estado; á rua TeoflloOttonl 69. (T 1149
Concertos de rádiosA domicilio, garantidos e ou-tios aparelhos eletrlcos, Instala-ções, etc.: á rua dos Inválidos 33.telefone 22-0459. (T 1197

Taboas de pinho usadasVende-se grande quantidade pa-ra andaime; á rua João da Mata,
,r. ao 11 • I0- das 11 12 horas.(O aloSÍU-eiefo,,,, 48-3159. (T 24708

LÍRICO
Vende-se rico manteau de pele— Preço de ocasláo. Carioca 54,Martins. (T 13009

Auxiliar de escritorio
Precisa-se de um com praticade datilografia e conhecimentosde contabilidade. Ordenado 300Smensais. Cartas para S 9908. na

portaria deste Jornal. (S 9908

Equiíativa Terrestres/Acidentes e Transportes
FUNCIONÁRIOS DE CATEGORIA

A Companhia EQUITATIVA TERRESTRES. ACIDENTES E TRANSPOR-
TES, em organização, aceita propostas para funcionários de categoria, na Ma-
triz ou na sucursal de São Paulo, só devendo candidatar-se quem já tenha pra-tica do ramo de seguros.

Cartas, sob reserva, dirigidas á EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDEN-
TES E TRANSPORTES — Avenida Rio Branco, 125 (—Edifício Equitativa) 
Nesta Capital. (x 657
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fal a Fantoches de Maáuoe Diabo

por XAVIER DE MONTÊPIN

SEGUNDA PARTE

O DEMONIO AMOR
CAPITULO CXI

Continuação
Nos prhr.Hros tempos veiu todas as noites passelar para de-ronte do palácio, com o coração opresso, as palpebras humidas,.aaiido paia as janelas iluminadas, como Adão e Eva depois dalícla contemp.ivsm os horizontes do paraiso perdido.Não podi_ cnmtudo ;moblIIzar-£e na sua dõr.Era preciso \ iver e como n&o queria aceitar os oferecimentoserosos 3a duquçsa, procurou trabalho como enfermeira, e foiutida na rua do Bac, em casa de uma senhora idosa e decente,• psssara os das.A s onze hora.T, regularmente, uma enfermeira noite vinha"ItUí-ia e eia se dirigia para o seu humilde qua; to da rua Mi-5TJ1, passnn.io prla ponte da Concordia, praça do mesmo no-Avenida Gabriel e rua do Elyseu.

Nunca deixava de parar em frente do pequeno parque, ondeoutrora Helena de Chaslln, a quem chamava filha, experimen-tava os seus passos vacilantes.Os olhos arrazavam-se-lhe entüo de lagrimas,
Na noite em que tão terríveis coisas tinham sucedido no arra-

balde de Saint-Honoré e rua de Francisco I. como a enfermeira
da noite se fizera esperar um pouco, Mariana eó safra da rua doBac ãs onze e um quarto

A densidade do nevoeiro fez-lhe receiar que sc perdesse ao
atravessar a Praça da Concordia.

Tomou pela ponte Royai, costeou as Tulherias e chegou á ruade Rivoli que a condurJf. diretamente á Avenida Gabriel.Como andava ligeiramente, apesar cia idade, percorreu quasitodo o caminho em menos de meia hora.
No momento em que a anciã costeava os muros do CirculoImperial, viu uma carruagem, cujas lanternas, no meio do ne-voeiro, pareciam duas manchas dc sangue, chegar a toda a velo-cidade c parar de repent» no angulo da rua Boissy d'Anglas.Um homem apeou-se da enrruagem, meteu-se pela AvenidaGabriel e Mariana ouviu passos atrás de si, ao mesmo tempo quea carruagem se afastava.
O terror não raciocina.
Segundo todas as apaienclas,

perder, comtudo teve medo.
a pobre criada nada tinha a

E atravessando a calçada, refugiou-se entre as arvores dosCampos-Elysios.— O solo humido abafava-lhe os pa^os, enquanto que pelocontrario os calcannares do passeante noturno soavam sobre casfalto.
De repente cessou todo o ruído.
O homem fazia alto.
Mariana surpreendida, parou também.

Achava-se defronte do pnlacio de Chaslln. mergulhado no
nevoeiro.

Procurou distinguir a portlnlia da grade.
Um vulto que se movia ocultava aquela porta.Não me engano, murmurou, ali está. alguém. E' um ho-

mem, bem vejo, ou antes adivinho.
E encostando-se a uma arvore, esperou.
No fim de um segundo, chegou-lhe aos ouvidos o ruído de

uma chave girando na fechadura.
A portlnlia girou nos gonzos e o vulto desapareceu.

— Quem quer que seja entrou... disse Mariana comsigo. Quemserft?... Será o duque? Mas por que havia êle de ocultar-se? Nilo
está éle no direito de fazer o que bem lhe parece e de entrar pela
porta principal. E' singular... Quero saber...

Tornou a atravessar a rua e certificou-se de que a porta es-
tava fechada.- Que se passa para lá dessa grade? continuou a criada prln-
ciplando a sentir-se assustada. Parece-me extraordinário este
mistério... Quem sabe se a menina de Lasseny, não tem alguma
coisa com esta visita noturna? Julgo a velhaca multo capaz de
receber um amante... Ah! se eu pudesse ter as provas disso? Es-
perarei.

E Mariana embrulhandc-se no teu chalé de quadrados, por-
que a nevoa penetrante a gelava até â medula dos ossos, afas-
tou-se uns dez passos e pôs-se de observação.

O homem que acabava de transpór a porta do jardim — o
que é quasi supérfluo afirmar aos nossos leitores — era o Barão
de Fossaro.

Apeando-se. dissera a Benedetto:-— Vá Imediatamente á rua Verncuil, a casa do doutor Pré-
bault... chame pelo porteiro, anuncie-lhe que sucedeu uma des-
graça ao seu locatario e que de um momento para o cátro lhe 1c-varão o cadaver. Que trate de prevenir os criados do medico.Si, signar.

Se o interrogarem, não saberá nada.Si, òirjnor.Voltará aqui o mais depressa possível.Si. signor.
Assim que i.c acliou 110 jardim, dirigiu-se para a porta peronde Branca tinha saido, tendo o cuidado dc não a fechar,
Fossaro empurrou-a e achou-se num pequeno vestlbflo.
Apesar de haver estudado o plano, traçado pela falsa Adria-

na, não podia ás cegas caminhar pelo palacio, sem se arlscar a
denunciar a sua presença com encontrões imprevistos.

No palacio estava tudo silencioso.
César de Fossaro fez girar o fecho da porta e não encontrai!-

do resistência, entrou sem hesitar.
A lampada, cuja torcida Branca baixara, derramava uma

fraca claridade.
O barão dirigiu o olhar para a pedra do fogão.
Os dois frascas estavam ainda ali.
Avançou, pegou neles c meteu-os na algibeira. onde guardara

o fio de latão.
Neste momento um ruido inesperado iez-llie descer um cala-

frio pelas costas, mas sorriu no mesmo momento daquele terror
irreíletido, cuja causa única estava no mecanismo das horas do
relogio. Meia noite... disse, lançanao um olhar para o mostrarior
esmaltado. Ha meia hora, pelo menos, tudo deve estar termina-
do... Vou certificar-me... Preciso da carta do que á duquesa
que Branca não se atreveu a empolgar.

Fossaro atravessou o gabinete de toilette, e encostou o ouvido
á porta do quarto dc Joana.

Nenhum ruido suspeito se fazia ouvir.
Puxou o fe.-ho que a jovem tinha corrido autes d: sair. abria

a porta com precaução. " tomou a parar novamente.
No vasto aposento reinava Alencío de morte.

tCoreíiítáax
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REUMATISMO GOTA SIFILIS

IPEUVOL
Tira logo as dores' e depurei o sangu

COMPRO APÓLICES OU CERTIFICADOS
de S. Paulo, Minas, Pernambuco. P. Alegre. Com
qunlqucr quantidade tle mcnsnÜdrules pagas. Pro-
curar Queiroz, á rua Republica do Pcrú n. 15.

(C02033* 
COLOCAÇÃO FACTL

Para rapazes e moças. Negocio novo. Diaria de
3ft$000 a 100$900. Após um r.iês de preparação r>
munerada, ótimo lixo. Rua Republica do Pcrú n. 15.

(C G2037
FOGÃO ELETRICO

Vende-se um, novo, proprlo paraApartamento, marca alemã. Tra-
tar com o Sr. Orlando, pelo te-
lfíonc 23-507S. (S. 7.818

COMPRA-SE
A* vista, maquina registradora,

classe 2.000, perfeito estado, telc-
tone 29-2679. (T. 24.632

VILA VTLQUEIRE"
K 2 DA ESTRADA
RÍO-SÃO PAULO

Vendem-se lotes ;i longo
prazo. Agua, luz e três li-
nhas de ônibus á porta.
0'tima situação c grande
facilidade de pagamento.
Trata-se no local com o Sr
Medeiros, á Estradas Intcn-
dente Magalhães, 885, ou no
escritorio da Companhia
Predial, á Praça Floriano
ns. 31|39, 2o andar. Edifi-
cio Cine Gloria, com o Sr.
BONOSO — Telefone 22—
7G90. — Ramal 79.

(S 233G3

Cofre com 2 portasVendü-so um. de af~mada mar-ca. com chaves e segredo; preçobaixo. Rua Evarlsto da Vel^a 109.
(T. 6.209

Moveis comerciais
Vcndem-'-3 na loja da AvenidaMem de Sá n. 23o. (T. 18.794

GAVEA — TEERENÕ"
Vende-se, pro::lmo A praça San-tos Dumoiú, á rua Regional, ounico lote, n. 1, com 25m,40 perllni,50. Trata-Le no D.inco R2-

gioncU (T. 18.814

LISODOR
QUE MARAVILHA'

Iwo» OI orrfkiu^. .L. . **

Terreno —> BotafogoVendo-ae terreno a poucos mo»tros tllBtanto du Praia do Botafogoum rua anfaiuida o arborlr.ada,com 18 metros do frente por 22da fundos, preço do ocnclflo, comproprlstarlo no Edifício da Do!-aa, 3o andar, sala 308. Fraça 15.
(T insin

' fr>^ morto,.• termacia* 4» I.' «n*
(C 54600

Aos Srs, proprietários• Concertos e pinturas em prédiosprocurem a oficina do carplntolrocita á rua Baráo de Iguateml 31.Tel. 23-3210. Facilitamos partedo paramento. ís 15012
Armazora — Esquina

(Centro)
Grande. 9 portas, aco modernoo claro, propvlo para leltorln, ca-fó, ferragens, etc. Tratar á ruaUrujunlana n. 145. (T 6C87

PALACE HOTEL
Campos — E. do Rio
Vende-se este magnífico Hotel,

instalado no mais aprazível localda cidade, possuindo todos as exi-
gencias de comodidades c conforto.Também permuta-se por prédiose terrenos nesta capital Federal.Para melhores informações comGrlnalsen Mcdina. Beco do Bra-
gança 35 sobrado. Tel. 23-3068.Aos Domingos tel. 48-4679.

(S_ 9113
Sua maquina de cos-
tura tem defeito ?

Mecânico habilitado concerta, a«domicilio, faz reformas gerais ecoloca mesas novas. Tel. 48-0893,Melo. (S. 17.852

QUER ADORNAR
O SEU LAR?¦V ttü.V BUENOS AIRES 93

(Proximo ao Mercado das Flores)
Encontrará grande variedade emquadros imitação a oioo. pastel,modelos para pintura, flores, ar.i-mais, frutas, etc. Aceitam-se en-comendas de quadres moldura In-

glesl ae madeira. Tsl. 23-4943.(C 61452

AUTOMOVEIS
Vendene um autoplano, fecha-do, 4 portas, tipo 34, preço de oca-slão. Ver e tratar á rua Marquêsdo Sapucal n. 111.
(T._21.727) X 1

Escritorio de contabili-
dadeAdmite-se um socio, com capl-tal, ou venda-cc, bem montado ecom regular Íreguízin. Tratar comAlberto, rua Visconde de Inhaú-ma n. 113, das 10 as 11 horas,loja.  (T. 13.202"MOTORES 

PARA
VITRINES

Vendem-se trór. com engrena-
gem giratória e um pisca-plsca,para anuncio luminoso. Rua dooenado n. 53. (T. 24.752

AVENIDA PASSOS-
Aluga-se por dOOSOOO sobrado,

proprio para escritorio, criclna.ctc.j tratar no Rio Chie, AvenidaPassos n. 13, em frente ao tea-tro João Caetano. (T. 551
ENCADERNAÇÃO

Precisa-se de dobradores e decostureiras; 4 rua Alzira Brandfion. 39. (T. 24.663

DISPENSEIS APrecisa-se com prntlca s boaconduta. Hr.M Londres. AvenMa/.Mnntj-q n. úZ?,. ,t loroa
LOJA NO CENTRORua Conçilvrs D!rs, Avenida,Ouvidor, Uruiurír.nn. Ra.uaüioOrtl^o — Fro ura-se pequenaloja. Respostas para T !30;-7 naportaria Jcr::-.I. ,T 13367
Prai?. r > T7?; "131 TOThwpns$n-s? n-.i m- jnlíiro clu::uoso apartamento a Praia doFlamengo com •! janelas pirao mar, 2 snlões, hall, t!^ Jan-tar, 3 quartos do rtaratr; f s-Insde banho complefns, 1 gabinetedo toilette, cozinha, copa e 2quartos para empregados, a qu?mficar com ai.jun3 mov?is novos;trata-se com o porteiro.

(T 1B371

TIPOGRAFIA
Venderia guilhotina Krause. dealavanca do »s cent. outra UB deroda, 1 maquina do numerar, 1do ImpresAo, tipo Minerva, amotor 28 x 39, interno, rama. umaBoston a motor e pedal 10X-J8, 1de furar e 4 de grampear e 2 mo-tores; A rua Vise. de Inhaúman. 101, Camargo. (T 18622

PRÉDIO — VENDE-SEDo esquina, de negocio e mora-dia, cm frento A estaçfco da Po-r.lia. Tratar A rua da Carioca 10.1" andar, «ala 2, com Joio Per-rolra. daa 11 iis 12 ou dai ia An10.30 hora*. (T 0205
Concertos de rádiosA domicilio. Qualquer marca.Laboratorio de Radio. Praça Ola-vo Bllac n. 7. Tel. 23-õüí;:). í
 (T 6283
Rcnard brancoE uma pelo preta, todas compouco uso. vende-oe por 5005 e3003. Rua 9 de Fevereiro 92, te-leíono 27-3043. Copacabana, Pos-to 3. (x jau

n

PRECISANDO
) E P U R A R

O SANGUE
TOME scr

ELIXIR
DE

NOGUEIRA

Ferreiro e serralheiroAluyi-£e ou vende-so uma boaoaelna ou alug-a-se o galeão naEst. Rio s. Paulo n. 1.220, nro-xlmo ao Regimento da Avlaçfto.
(T 130-33

APARTAMENTO
Precisa-se de dois quartos mo-bilades. com banheiro, para doisrapazes de tratamento. Rua Marizc Barros ou transversais. Centroou Flamengo. Resposta por carta

para T. 13.270, mi portaria deste
Jornal. (T. 13.270
Projetos — ConstruçõesReconstruções c pinturas, comAdelino Santiago, á Avenida Ma-rechal Floriano n. 7, Io andr-r.Telefona 23-4379. (T. 21.703
CALÇADOS E BOLSAS

Calçados sob medida, em pêles,etc., feito cm 43 horas. Rua dosOurives n. 39, 2° andar, telefone43-3377. (T. 18.800

VITRINE
Vende-se própria para

sxposição de fotografia Plus
Ultra; á Avenida Rio Bran-
co n. 110, 4o andar. Edifi-
cio do JORNAL DO BRA-
SXL. (C fil 722

RIPAS DE BOBINA
Para cerua>. barracões,

etc. etc., na s 'Iministraçãr
deste .iornal. (C f>04;52

JOKNAI S~VÊLIIOS
Para embrulhos e outros

misteres, na administração
deste jornal. (C 50.451

TIPOGRAFIA
mas ds metal — aiUira Dldotioin 6 ponto3 em um fio. ten-dem-sc. Tratar na Rdmlnlst.ravátdest« lornal com o Sr. Morais.

ÍC 55 501
Quer estudar linguas ?

Dirija-sc ao Doparr i.nonco (,eEnjlno da Casa do EstJda ue c'oBrasil. Largo da Carioca2o andar, telefone 22-7103, ondeencontrará o ensino úe diferon-tes idiomas entregues a profes-•ores natos a preços '.u ».*;^rac»os«O 35?12

Mine. MERY
Confecciona vestidos, corta mol-dos. em qualquer modelo, a preçossem competidores. Rua Marquêsdc Sapucaí n. 231, ca^a 2, telc-fone -12-2070. (T. 21.652) X 42

BARBEARIA
Compra-se ou entra-se de soclo;

prefere-se socicd.-de. Informações
pelo tnlefone 43-5038. (T. 24.647
English Stenographer

Good opportunity in large firmfor an expericnccd stenogr^.pherthorouglily competent to take ra-
pid Engl.mi dictation and tranr»-cribe rapidly and occurately.Knowledge Portuguese desirablebut not essential.State age, nationality, expcrlenceand telephone number.Repllcs treated coníidentially.Address this paper box T. 514.

(T. 511
VENDEDOR 

_
Precisa-se de um bom vende-dor. de preferencia com filguns co-nhecimrntos de eletricidade e dalíngua inglesa. Para trabalhar embase de salario e comissão. Res-

posta para a jx>rtarla deste Jor-nal. a T. 6.037. (T. 6.037

LIVRARIA

FfiANCUCO ALVES
Livros colegiais c acadêmicos

RUA DO OUVIDOR, 1C6
(C 61727

BOM NEGOCIOVendem-se, por motivo de via-sem, linda mobília nova e moder-na. dois quartos e duas salas, esala de Jantar, tudo por 10 con-tos. Quem correr também pódoíicar com a casa. Ladeira da Glo-ria n. 14, car.a 5, das 14 ás 17lioraô, póde-82 ver. (T. 6.113

CHEFE DE VENDEDORES
Firma americana de sabonete e creme

dental, recentemente estabelecida no Bra-
sil, precisa de um que tenha trabalhado
em todo o país, e que possa prestar fiança.
Idade inferior a 35 anos. Dá-se preferencia
a quem faíe inglês. Procuramos mo;o edu-
cada, ambicioso e ativo, que, talvez, esteja
colocado como sub-chefe de vendedores e
deseje melhorar sua siíuação. É indispensa-
vel que possua automovei. Pagaremos des-

pasas de manutenção e depreciação do veí-
eufo. Magnífica oportunidade para ganhar
bom ordenado e comissão. Exigem-se refe-
rencias. Procurar o Sr. Rcbasa, Rua Maí-
rink Veiga, 28, 4.° andar. (T 13301

FOGÃO A GA S
Vende-se um, cnm quatro boca?e um bom íorno; está novo; mar-ca estrangeira. Rua 24 de Maion. 330. (T. 6.112

PIANO• Compra-se um, de bom íabri-cante e com ponco uso. Telefone:43-0131. (T. 1.007

Confeiteiro-doceiro
Precisa-se, multo hábil, homemou senhora, para pequena fabrica.Exigem-se referencias. Cartas na

portaria deste Jornal, a T. 6.023.
(T. 6.020

SAO LOURENCO21 DIAS — 2509000HOTEL UNIVERSALProxlrr.o As fontes, novo, con-fortavel, ótimo tratamento, pordieta, sem extraordinários. Infcr-inações no Rio — Telef. 22-3001Armando. (-p. 041'

G:000§000
Pedem-sa emprestados a parti-cular para desenvolver industriafina, caseira, de ótima colocaçãoe lucros. Df:o-£e garantlns que sa-tlifazem e um lucro mensal cqui-valente a 3 °|°. Cartas na por-taria deste jornal, a T. 6.029.

(T. 6.020"PENSÃO 
INGLESA"

Vende-se uma, de primeira or-dem, ótimamento afreguezada, emI Copacabana. Dirigir-se á rua doOuvidor n. 12, sobrado, sala dafrente, das 14 ás 10 horas.
(T. 13.187

ENCERADÕRÉS
Alug;m-Eo por dia. a 1SSOOO.Empresa Llinpadora Carioca. Or-çamentos, sem compromisso, jiaraserviços do empreitada. Telifono-43-3352, (T. 043

COBRADORPrecisa-ÇD de um, que apresentefiança de 10:0005000. Cartas, dan-do referencias, para T. 1.015, naportaria deste Jornal. (T. 1.015
Maquinas de costuraVendem-se, a pequenas presta-çoes, com todas as facilidades.Faswm-sc reformas gerais; dô seuendereço a. Mendes, fone 43-8704.MancLa a domicilio. (T. 1.031_

PRÉDIOS
Vendem-se dois bons prédios no '

Grnjaú; ver e tratar á rua Br.ráo jdo Dom Retiro n. 723; tel. 18-1781. !
(T. 18.408

ESTUDE DE
GRAÇAO PRITANEU dispõesempre cie vagas gra-tuitns para os maiscapazes. Km cada sé-rie, os primeiros rs-tudani de gra»;a.TRANSP5CKAM-S3 cmJunho 03 mais capu-zes. ONI3US paraconduç.ão tle alunos.Rua s. Francisco Xa-vier, 7fll — x"on»28-5638

Teatro Casino Copacabana

Junho 17
ás 21 hs.

19
hs.

20
ás 1 6 hs.

CAROLA GOYA
118« suas atraentes ilniisa* v.spanliolus, einn o roncitruo tleBeatrlce llurforrt (llnrptsln) e Emílio (lsla (Planeta).Pre«;os: Poltronas. ÍOSOOO. Iil/.as, t0$000 1Ingressos á venda diariamente, desde Já. na pintariatio PALACE IIOTEX. Av. Kío Biancn. até 18 horas e. depois '

! dessa hora, nos dias de espetáculo, 110 próprio teatro. !

TEATRO CARLOS GOMES
IMM-QM. sn:m:T» — Fone 3Í'-7ÕSI

Companhia ALDA GARRIDO
HOJE À's 20 e 22 hs HOJE
ContiniiueAo do MJiesso da revI-Ua

política e eostnmes «nrioí'.'!^ !

BECO SE^

SAÍDA
de I.uii Peixoto e Gilberto Andrade, eom mn».ir^i de I»arinSilva. J. Cabral. .?. Burle. Mario ?ilia. Aímbcrê. 4. Malae Roberto Koberto.K\ito retumbante do quadro politieo para rir "Retiro
ia Saudade**!Alda ÍSarrido em eriav<Vs notáveis! Aíonso Stuart em
perfeita raraeterlsavão do personagem "Pr. tíetulio**!!! "5
litteos de evltleneia em eéna apresentados em tfpos eanicte-rlMIros!!!
ândre dr Nejri. fenoineno tnrat em trerbos de «j.uerdi.«opera*, "trlzado" tmlfiR as noltej*!:!"BECO SEM regista qne nó tem um ohJcM**»
étrertlr o puMIcoü!

(C G13Ô4

VIAJANTE
Rapaz, conhecedor do ramo dedrogas e com relações no comer-cio e 110 meio rnedióo do Nortedo Brasil, oferece-se para viajar.Cartas r.a portaria deste Jornal,para T. 13.244. (T. 13.214

FABRICA" DE DOCES
Vende-oe uma, á rua do Matoso11. 73. (T. 13.GB3

ÊMI^REGO
Precisa-se da um auxiliar, comalguma pratica do serviço de cor-retagem de imóveis. Tratar pelotelefone: 42-2754. (T. 18.G06
Caixa, loja ferragens
Precisa-se de rapais até 18 anos,

que tenha carteira profissional :exigem-ae referencias; ordenado :1503GD0. Rua do Cateto 283, loja.
(T. 18.690

Pedreiros e serventes
Precisa-se á rua Pais de Siquel-ra n. 55 (Jacaró), Engenho Novo.

(T 13190\ x -loiyu
üortadeira para sabão

Compra-se. Tel. 28-378G.
(T 18554

SRS. MECÂNICOS
Vende-se um torno mecânicocm perfeito estado com cava etendo trOs metros, entre pontas;vêr e tratar á rua Bento Lisboa 116Catcte. com o Sr. Cosme.

(T 13275

(C 58711

OLEOINDIOENA
u . PERFUKADO-«II FAZ NASCER CABEILOS ||||.:rllll EXTINGUE • AS CASPAS llü. DEPQ.S, CARLOS. PACHECO' Ç ;C^

9UA URUCUAYANA.VM' »íO DÓ JAMEIRO
-ií

PRSSeiO. 62 ¦ m 22-6490 € 6141

HOJE
MEIO DIA
14» 16- IA*20
E 22 HORAS

I í

Terrenos — Jardim
Botânico

Vendem-se magníficos lotes, com12 metros de frente, no melhor
ponto comercial da rua JardimBotânico, aendo um de esquina.Informar e tratar com o Dr. Pes-tana de Aguiar, rua S. José n. 19,Io andar, das 16 ôa 10 horas, dia-riamente. (T. 18.578

Instituto de ensino
Socio ou sócia

Aceita-se um, com pequeno ca-
pitai e que dê referencais de suamcral, para um educandario co-nhecldo, que deseja ampliar seumovimento de internagem c criaro Curso Secundário. Cartas paraT. 18.580, na portaria deste Jorncl.(T. 18.580

EDIEICIO FLAZA
Transfere-se o restante do con-trato, sendo oito meses dc ótimoapartamento, para casal ou sol-teiro. Aluguel 350Ç000 e depositode dois meses. Informações pslotelefone: 42-1015. (T. 6.118

!MÍ'Í»ÍST4E Í'V'M,í PAttA CONHECER luisu
m'ÍÍ« íi«» MAUAVIUIOS.*», EMSt XIS UMA Al AIXONANXE "VEIIFOHAUNÇE'"
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APARTAMENTO
Aluga-se apartamento ainda nãohabitado e em prédio inteira-mente novo; á rua Senhor d^sPassos n. 133; traía-se á ruaRepublica do Perú n. 15, 5o an-dar. (T. G.015

ATENÇÃO
Traspassa-se um bom contratode uma casa de comodos, dandoum bom lucro, o motivo da vendasó a vista, para tratar á rua Mar-

quês de Abrantes 11. 191, Teleío-110 26-5225, com o Sr. Fernandes,Botafogo. (T 13195

COLCHÕES
Fazem-se e r<?formam-£<? cm

qualquer ponto da cidade. O Ne-ves sempre foi e deve ser o pre-ferido, unicamente pela pcrfel-ção do sou trabalho e preços mi-nimos; Tel. 22-3082. (T 1037
Radio Oficina Avenida

Atende a domicilio, orçamentos
grátis: rua Senhor dos Paaaòs 103sob. Tel. 4'j-02.r>l. (T 13230
AVENIDA ATLANTÍCA

Arrenda-se um belo armazém,
com 115 m.2, esquina de outra
rua, devendo estar terminada a
construçfio cm fins de Julho; tra-
ta-se com Quast-cn, Caixa do Ccv-
reio n. 0C3. (T. C.04Q

BOA RESIDENCÍA
A* rua Pacheco da Rocha n. 63aluga-se ótima casa de dois an-

dares, cora 7 quartos e 3 salas,
completamente reformada, 550$mensais. Trat.i-sc com o Sr. Ame-rico. á rua du Quitanda 50, so-
brado,fone 23-5208, das 11 ás 12e das 16 ás 18 horas. Chaves noarmazém da esquina, por obséquio.

(T 62-20

CASA MATERNAL
MELO MATOS

A*!Io de criança abandon.ida«< — tínrebe donativos.RVA FARO > 80
1C J57Ü3

(C G10U
SITIO

Aluga-se magnífico sitio na me-lher rua de Jacarépaguà, ótimacasa podendo ser mobilada, gara-ge, quartos de empregados, gali-nheiros, viveiros, creaçáo de ga-linhas, coelhos, abundancia defrutas, hortaliças, etc. Informa-çóes escritorio Sr. Sampaio, ruada Candelarla 55, 2o andar.
(T 6124

Geladeira eletrica
Vende-se uma "Croslcy" com 2meses de uso, completamente no-va, modelo 50, de 1337; capacida-de: 5 pes cúbicos. Negocio urgen-te e de ocasião. Tratar pelo tele-fone 25-1323, com Queiroz.(T 13"22'1

LOJA NO CENTRO
Aluga-se em prédio novo. Para

tratar á rua 13 de Maio 11. 23, com
Roberto. (T. 18.714

HIPOTECAS
Empresto qualquer quantia em

prédios bem localizados, a Juros de
9 c 10 °J° ao ano, prazo a com-binar; pala Tabela Price, quan-tias superiores a 20 contos, com
prazo dc 5 a 10 anos; resgato hi-
potecas para serem pagas por esto

j sistema. Financio construções,50 °j°, incluido o terreno. Adiantodinheiro para certidões e impôs-tos cm atrazo. Mais informações,cora o Sr. Olivieri, rua RodrigoSilva n. 34, 3o andar.
(T. 13.160

QUARTO MOBILADO
Aluga-se esplendido de frenteno primeiro aiidar, banheiro aolado, a senhor de tratamento, lo-cal magnífico. Informações pelotelefone 22-J217 pela manh.ã; árua Almirante Alexandrino, SantaTeresa. (T G064

VENDE-SE
0'timo bar 0 casa de comestl-veis finos por motivo de doença,situado em esplendido ponto ebelamente instalado. Mais in-formações com o Sr. Oliveira, árua Io de Marco n. 8. loja. cias9 1Í2 ás 11 e dns 14 lj2 ás 17 ho-ras. (T 1115

Rua Barão de Petro-
polis — Rio Comnrido

Vende-se no inicio da rua,r^rande area de terreno do 39,30 x
44,03 com duas sólidas c amplas
edificações, ótimas para casa dc
saúde, abrigo, laboratorio, etc.
Lugar saudavcl, sossegado e a 13
minutos do centro. Tratar com o
Dr. Homero, ã Praça 15 de Novein-
bro n. 42, sala 209, das 15 óu3 17
horas. (T 24682

TEATRO OLÍMPIA
Kuu Visconde Rio Branco

TEL. 22-7499
COMPANHIA JARARACA

HOJE A's :i0 r 22 lis. 1IOJE—Festival da bailarina KosaFernandes em homenagem aoClube de Regulas Vasco uaGama!!!

MATUTADAS
Ipeça sertaneja de atos Miriados

(T 13103

Casa importadora A!emã
Procura para entrada imediata um corres-

pondente de nacionalidade brasileira. Ofertas
com referencias e pretensões de ordenado para
T 387 na portaria deste jornal. (T 387

Maquina de impressão
30 x 40, para pequeno jornal doInterior vende-se por 1:0003. RuaVise. de Inhaúma 101. Camargo.

(T 18621
Carimbos de borrachaDatadores c» maquinas do nu-merar. Rua Vise. de Inhaúma 10*1Tel. 43-3202. Camargo.

(T 18623
Frei Fabiano de CristoAgradeço as grandes graças,que me tem concedido. Zita.

(T 18631

Moço holandês, falando fran-cOs, Inglfis. alemão e bnstanto
português, procura uma co-locaçfto no comercio, com
pequeno ordenado. Dá boasreferencias. Cartas para Sr.Wamdorff, Tosta restante.BlO. (T 10G9

S—M—

Pii to e o-vp8i o

TEATRO R E G i N A

I>(! IIOJE ate BETOIS DE SCXTA-FEIRA. 18
AMANHA — A's 30 e 22 horaa PROCOPIO apresenta

Ultimas representat-tH'S rfe UTvl BEXJO NA
PAULO E VIRGINIA FACE''

, | de Bernardo Mirandarnocorio na cnErava<ilsf=lma S cjuin«»n — Trad, dc Lois H.coinedia portuguesa de F. Rer. I Palmelrimmudes — A. e Sousa c A. I Kstrdia do ator ELPIDIO
llarh.isa_ CAMARA w|

TEATRO RECREIO

íl

! ! I!

I

Í?£A>HA ¦ Dai» te#****.". iz na

j í!'!
' l Ü
li

HOJE — A's 20 o 22 HORAS —HOJE
A Maravilhosa p*ca de costumes cariocas de FHEIRK JUMOlt

A1ASC0TTE DO MORRO
Tendo como Protagonista a encantadora menina

ISA RODRIGUES l
OSC.VIU fO o mal^r comloo do Itrasil em Alta ComlridadoBU1IJIANTK ATÜAÇAO DE lOOA A COMPANHIA!!!

QUINTA-FEIRA — A'S 15 HORAS — 3a "MA-
TINÉE" ESCOLAR A 3§000 A POLTRONA,
com distribuição de fotografias rie ISA RO-

DRIGUES e Caramelos "BUSI" ! ! !
' NOITE — FESTIVAL do "METO CENTENÁRIOw da prça

M A SC OTTE DO MORRO
ESPETACII.O roMPLITO A'8 21 HOIS\= com (iran.le ATO VARIADO !!!PREÇOS COMUNS — FOLT RON AS — 6$00«»

RIVAL TEATRO

TEMPORADA NACIONALEE 1037Com a cooperação do MinLi-terio de Educação

Níio ha aumento de preço
HOJE — A*f» 21 lis. — HOJERecita em homeuagem ás
EMR.XIXA1)AS ESTRANOElRAScreditadas no País

POLTRONA, 4$000

J ai me Costa
e sua Companhia no sucesso
Jcresccntc do original brasileiro
de Henrique Pongettl. eonsa-
grado escritor e Jornalista em

3 atos

UMA LOURA

OXIGENADA
A comedia da atualidade

AMANHA — Kccitn <-in homr-
nagem aos Intelectuais.

»iulnta-írira — VESPEKAL e
á Noite ultimas rrprrwntaçrtrside -l*ma Loura Oxigenada"

i ÍL-.
"W|)« — * • 16 HORAS — MATIME DA MOt IDADE * Prfçn» Kfduildní.

(T 1S72S

SKXTA-FIJHA — "AS DOC-
TOIIAS" l ni acontecimento!!!

i I o Klinl t •• Iinlro teatro que
j|<ião tem -claque".
{h <T j^jg]

TERRENOS
Junto no Mercado do Campl-nho, em ruas calçadas, com òni-bus á porta e bondes a três mi-nutos, vendem-se lotes com 12metros du frente e íundoa varia-veis, a dinheiro e a prestações,conforme a vontade do compra-dor. Estrada Rlo-São Paulo. In-íormaçòca á rua Ramalho Ortigàon. 0, sala 10. 2o andar, ou becodo Rosário n. 1, Joalheria.

(T 13216
Av. Paulo de Frontin

n. 447
Traspassa-se • apartamento deluxo, com ou sem moveis, duaosalas, dois quartos, ampla varan-da, banheiro em còr, quarto ebanheiro dc omprejado. Informa-

ções no apto. 13, 2o andar.
(T 1S735

FUTURAS CIDADES"
A Companhia Terras. Vilas eCidades necessita de grandes arcasda terras com todos os requisitos

para a construção de Vilns e Ci-dades de veraneio, para comprarou contratar a sub-divisi\o e ven-da de lotes. Chacaras, casa decampo, etc. Ofertas com detalhes
por escrito, a Eduardo Dale; árua ITrujUiiiann 10!, 1». (T 1C78S

LARANJAL
Vendo novo. Estrada Rio-SãoPaulo com a.000 laranjeiras plan-tadas, de 7x6ras. parte produziu-do este ano 2.003 caixas de ex-

portação. Tem 12 112 alqueires,
parle ainda em mata com ma-deiras de lei Enxertos cm vivei-ros. Outro perto da estação deNova I^uassú. com 1.000 pésplantados, de 5 x 5 m.. casa as-soalhada a tacos, chiqueiro cl-mentado c coberto de telhas, aguanascente, canalisada, tem ônibus.Tratar á rua Paulo de Frontin 63.

(T 24693

ESCRITORIO»
Modernos, instalações espuol^h;onde seja exigido bom rcví.o aacabamento, moveis da' :nolivorqualidade, funcionamento pra-tico, e resistentes, fornetjdo.^ ?ot»responsabilidade por Iooíío tom-po, Inclusive quanto á exculocclndas matérias primas em pregada,fornecedores de moveis iara reei--dencias ás melhores ía. Ulan amobiliários do escritorio a* malaimportantes Empresas e XTitirosdesta Capital e Estados, grandeMostrnarto ane;;o â FAEUICA Í>BjMOVEiS LAMAS, ó rua Melo «Sousa ns. 100 a 108 — prox.moá Estação principal da ieopolll..na — poderão ainda solicitar aida de um Representante com O2.-talogos e orientações sem ccca-promissos pelos Tels.: 2S-4478 <a28-7024, facilitando-.»® tamlrcm alguns casos, o pagame íto,sem alterar o preço. (C 6 .718
APARTAMENTOS 

~~
Alugam-se, com cinco espaçosa®

peças, pintados de novo, á ruaBambina n. 22. Tratar pelo ?ol-v
fene 22-6840. Aluguel 4C0Ç0ÜC

(T. 6 ! Ul
botequim"

Vende-se um, fai^ndo bom ,e-
gocio, bom ponto e preço 12:0(CV*á rua Aristides L-obo n. 220. a-cilita-se algum. Trata-se á ruaBarata Ribeiro n. 228, com o fci.Brandão. (T. 6 'Síl

GÃRÃGÉ
Vendem-se garr.ge e prédiostos ã rua do Bispo n. 4*7: trato secom o proprietário, Josó Maí'ei,no local, das 11 á.s 33 horas.

(T. 6. 06
Vai cãsXr ? 

~
Faça a sua lua de mel nos ap: -tamentos novos e de luxo. de 420$a 4803000, no Palacio Blair, á ruaS. Clemente n. 100. tel. 26-C800.Sossego, conforco, distinção e aguacm abundancia. (T. 24.62'i

Negocio dc ocasiãoI>evldo viagem, vende-se umaempresa em jsleno dcsenvolvlmen-to com ótima freguezla e com lu-cros mensais satisfatórios, poden-do estes serem aumentados, fa-cilitando-se parte do pagamento.Informações com o Sr. Araújo, ãrua Visconde do Rio Branco 22,no café. (T 18757
cobrador

Precisa-se, para uma asõociaç&ode ciasse, pessoa energica. paracobrança de contas duvidosas.Boa comissão e passagens, sendonecessário fiador idoneo. RuaGonçalves Dias 60. Io andar, comLomba, das 17 ãs 18 horas.
( T13R10

hipotecas
Empresta-se, a Juros modicoa,sobre prédios bem localizados.Adianta-se dinheiro: rua da Qui-tanda 11. 87, Io aldar, S. Boselt.

(T. 13.129

EMPREGADO
Precisa-.«=e de moço de aparen-ela e bastante relacionado. Infor-maçóes á rua dos Ar.dradas n. 3tr,Io andar, na alfaiataria.

(T. 6.181
Canos ferro galvani

sado
Vendem-sc duas toneladas,a 2". Rua Visconde de Pirajá 53i,Ipanema. — Telefone: 27-6025.

(T. 24.6M
Agua Maravilhosa

Um só vidro basta para tirwrugas, panos e manchas, alve.lunrfoe aveludando a pele. — Mme,Idallna, telefone: 28-2428.
 (T. 13.-..7«

HIPOTECAS
Emprestam-se pequenas e grai -

des quantias, sob garantia hip«--tecarla de propriedades urbani"»ou rurais. Edifício R-cx, sala 720.
(T. 18.' 87

Terreno no l-eblon
Vende-se facllltando-ce o p'.r;.i«mento, um terreno á rua 17 j ru-berto de Campos, medindo :ò,í>0dc frente por 20 metros de un-dos; trata-se com o propriet rioá rua do Rosário 133, Tabeliã o.(T 12307

SEU FOGÃO ESGAPA
GA'S ?

O mecânico gazlsta Batista coicerta, limpa, pinta, gradua, refo: -
ma aquecedores e fogões econorrt-sa. 20 °|° do seu capital, tcLrfo :c29-1328. (T 13'.

TEATRO JOÃO CAEM

Companhia Nacional de Opcretas

IRMÃOS CELESTINO
Telefone 42-1775

HOJE — Em espetáculo completo — H0.<5
A FAMOSA OPERETA DE

FRANZ LEHAR
QBE B* O MAIOR SUCESSO I>K TOROS OS TW .">S

VIUVA ALEGRE
NA MAGISTRAL INTERPRETAÇÃO DB

GILDA ABREU

VICENTE CELESTINO
EM DESPEDIDA NO PALCO DO JOÃO CAETANO

DESEMPENHO BRILHANTE 1>E TODA A COMPANHIA

i!

5."-Feira — EV A — 5."Fcira

com GILDA ABREU , (T 18778
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