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MEDIAÇÃO BRITÂNICA

A ITÁLIA NÃO OUTORGARA' AO REICH AS VANTAGENS ECONÔMICAS CONCEDIDAS Á ÁUSTRIA

AVISOS

O TEMPO — A temperatura,
li ontem, nesta Capital: — Maxl-
ma, 27°0 — Mínima, 18°0.

Previsões até ás 18 horas de
boje:

Distrito Federal c Niterói: —
.'empo — Bom com nebulosidade
variável e forte. Nevoeiro. Tem-
peratura — Estável. Ventos —
Variáveis e frescos por vezes.

Estado do Klo de Janeiro: —
Tempo  Bom com nebulosidade
¦variável e forte. Nevoeiro. Tem-
peratura — Estável.

Estados do Sul: — Tempo —
Bom com nebulosidade, passando
t. instável no litoral e serra de
a. Paulo: Instável sujeito a chu-
v&s esparsas nos demais Estados.
(Nevoeiros. Tcmoeratura — Esta-
;vel, salvo no Rio Grande, onde
entrará em declínio de dia. Ven-
idos — Variáveis e frescos por
[Bezes.

TESOURO — Serão pagas hoje,
dia 7, as seguintes folhas:

Aposentados da Justiça, Guer-
pa. Educação, Agricultura, Exte-
rior. Trabalho c Abono Provisório
a Aposentados, Hospital Pedro II.

DEPARTAMENTO DOS COR-
JtEIOS E TELÉGRAFOS — Esta
Repartição expedirá malas dia 10
do corrente, pelcc seguintes pa-
que tes:

Alcântara, para íl Europa. Rc-
ceberá objetos para registrar, até
ás 18 horas de 9; impressos, até
âs 6 horas e cartas para o exte-
rior da Republica, até ás 7 horas.

Mãssllla, para o Rio da Prata.
Receberá objetos para registrar,
até ás 9 horas; Impressos, até ás
10 hora3 e cartas para o exterior
da Republica, até ás 11 horas.

Italnrá, para o Norte até Natal.
Receberá objetos para registrar,
até ás 18 horas de S: !rapre__303,
ató tis 5 horas c cartas para o
Interior da Republica, até as 6
horas-,

Dia 12:
Aratllllbó, paru o Rio Grande

<J0 Sul. Receberá objetos para re-
gistrnr. até ás 18 horas de 11; lm-
pressas, até ás 9 horas e cartas
paru o interior da Republica, até
bü 10 horas.

Southern Prlnce, para Trinidad
. Nova York. Receberá objetos
para registrar, até ós í) horas: im-
pressos, até ás 10 horas c cartas
para o exterior da Republica, até
As 11 horas.

Rodrigues Alves, para o R!o
Grande do Sul. Receberá objetos
para registrar, até ás. 18 horas cie
11; impressos, até ás 8 horas e
cartas para o Interior da Repu-
bllca. até As 9 horas.

A LUGAM-SE arrumadeiras, co-
:f* polr.is, cozinheiras, ama secas
e meninas, com Informações e
carteira da policia, rápidas a do-
nucilio; á r. da Constituição. 84,
1.". tel. 22-4078. 104045)3

ALUGAM-SÉ" 
na Agencia Ribas,

amas, copelras e arrumadeiras,
cozinheiras, lavadelra, etc: á rua
Barroso 44, Copacabana. 27-9463.

(489331 3

ALUGAM-SE 
empregadas portu-

guo.as, alen.i.s e todas cm ge-
ral: vinde na A. nela Portuguesa,
mocas limpas, para casas de alta
tratamento, rua Bamblna 112. tel.
20-0162. (63921)3

A LUGAM-SE arrumadeiras. cõ^
** peli\is. cozinheiras, lavadelra*.
amas secas. etc. Todas com car-
telra du Policia. Tel. 22-2354. A
rua dos Inválidos, 160, loja. Agen-
ela Pcpe. (55330)3
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IJRECISA-SE perfilta lavadelra e
arrumadãlra, para casa da fa-

milla. á r. Jorge Rudge, 37. qu..
durma no aluguei c dêem kifor-

/COZINHEIRA — Precisa; il ru»
^ Had. Lobo 304, c. 10.

175153)8
ia-se do

V. trivial variado e bem f.Mto para
casal: A Av. Mcm dc Sá 253. apl.o.
n. 11, no Io andar. (75102)3

Empregada""-^" 
Prociíii-_."p«ra

cozinhar o ajudar outros servi"
ços da casa pequena familla e rju-_
durma no aluguel; r. Buarque _,y
Macedo 53, sob. (3.711)3

ÍjilIPREOADA 
'-. Precisa-se" paraJ casa de cosali para cozinhar,

lavar o passar; rua Ar.a Nerl 102,
caia 2. (4_!733i 6

{• i _._5fcEM-,SE duna.-. eoílnSel-
V//'nà para pequena pensilo: pro-• rico 3.

(0239-318
niaçòes de sua conduta. (3287-1)4 , ourar na rua Pedro Américo 3
—J —_ _.. (02393

PREOISA-SK 
do empresada para —..-—__._.-.-.- _.._.....— .

lavar o cozinhar; para 3 pes- ] Q. 
EREOE-SB uma cozinheira pa-

A LUGAM-SE arrumadeiras, co-
polras, cozinheiras, amas se-

cas, lavadelras e todos os empre-
'lados domésticos, têm cart&o po-
llcial; á Av. Passos, 107, sob., tel.
43-1848, Deollnda. (38159)3

ALUGA-SE 
moça portuguesa

com pratica de todo o serviço,
para casal sem filhos, ordenado
2208000. dorme tora. Trata-se na
rua Dois de Dezembro 148. térreo.

(70413)3

ALUGAM-SE 
domesticas, brasi-

leiras o estrangeiras, registra-
das na D. G. I., copelras, cozi-
nhulras e amas. Sul America, te-
lefone 27-9018, á rua Copacaba-
na, 1.129. (70189»3

LUGAM-SE arrumadeiras, cozi-
nrelras, lavadelras. amas secas,

ti r. Regente Feljó 91, sob., tel.
23-3070. Tratar com D. Alberttna.

(61413)3

AMA 
SECA — Precisa-se. em ca-

sa do tratamento, para tomar
conta de criança de quasi 2 anos;
do boa aparência, multo limpa,
carinhosa e trazendo ótimas refe-
renclas. Inútil se apresentar quem
nflo esteja dentro destas condi-
ções. R. Escobar. 30. tel. 28-7690,
Sáo Crlstováo. (02933)3

AMA 
SECA — Precisa-se. qT_

seja robusta e carinhosa, a
trav. D. Mariana, 30 (r. Álvaro Ra-
mo3, Botafogo), tel. 25-3921: de-
pois das 9 horas. (54349)3

GOVERNANTE 
— Viuva, bran-

ca, com 32 anos, respeitável c
de fina educaçfto, com pratica na
direção c serviços de casa de tra-
tamento. Inclusive costuras, ten-
do tratado por longo tempo de
pessoa do altci posiçflo social, de-
sela colocar-se cm casa de pessoa
distinta, só ou com Íilhos. Dá
as melhores referencias. Cartas
com Informações para 55961, na
portaria deste jornal. (55961)3

MOÇA portuguesa ou de origem
alemã, para todo o serviço, em

pequeno apartamento de casal de
tratamento. Exlgem-se que tenha
multa pratica de todo o serviço
doméstico, principalmente de for-
no e fogão; rua Sta. Clara 8,
apartamento 73, tel. 27-8415.

(70432) 3
TlTOÇA, precisa-se uma, para ser-
¦"•*• viços domésticos, em casa de
família, menos cozinhar, que dur-
ma no aluguel; á r. Dias da
Cruz 854, exigem-se assei o e re-
ferencias. (537B9)3

ÊNINA — Precisa-se, de 12 a
15 anos, para tomar conta de

uma criança de um ano; á rua
V omixoia 'c__ oziqso jossojojj
C .591-9) 'go.ui_g a Z(J-I,

OFERECE-SE 
moça de cô'r cia-

ra, para serviços domésticos,
á r. Correia Dutra, 27, tel. 25-1563.

(85356)3

O 
PERECE-SE uma scnliora com
bastante pratica-no serviço do-

mestiço ou tomar conta de casa,
confiança absoluta. Cartas A r
Bandeira de Gouveia 62, Estaçáo
de Riachuelo. (51708)3

OFERECE-SE 
moça de côr, com

pratica para copelra ou arru-
madeira, dando referencias de sua
conduta; telefonar para 23-0506.

(95593)3

OFER.ECE-SE 
uma arrumãdelra e

copelra para casa de fino tra-
tamento estrangeira, dando as
melhores referencias; é_ r. Vila
Rica 21. Botaíogo. (70138)3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para todo o serviço de casa de
familla; r. Voluntários da Patrla
288. (53659)3

P" 
ROCURA-5Ê -com urgência cm-
pregada para todos os serviços,

excepto lavar roupa. Família pe-
quena. Paga-se bem. Edifício Mo-
reira, rua Harltoíf, apart. 54".

(53867)3

AMA 
SECA — Precisa-se com

pratica e boas referencias; 6_
rua Barata Ribeiro 250, apto. 5.
Palacete Mlra-Mar._ (53019)3

A" 

~MÃS~_Tara 
.copa, arrumação e

crianças — Precisa-se. á rua
Palsandu 250, térreo; exigem-se
iníormaç:-9. (70109)3

AMA-SECA. 
Precisa-se de uma

para cuidar de um menino.
Referencias. Rua Copacabana 36.

(75134)3

AMA 
SECA — Precisa-se. de

preferencia de mela idade; á
r. Ipanema 140, Copacabana.

(70566)3
SECA — Precisa-te lima

branca, sabendo ler, de 25 a
40 anos. dando referencias, orde-
nado 130SOOO. para começar, rua
Alberto de Campos 247. Ipanema.

(05033)3

AMA
-r*- brar

ACHADOS e PERDIDOS

'APARECEU uma bicicleta na
porta do Armazém Natal, 6 r.

6ão Clemente, 287, no dia 5 de
Mato do 1938; a bicicleta está a
disposição do seu dono, com o £r.
M. Pereira Leal, proprietário do
Armazém Natal, (53670)X3

CIAUTELA 
perdida — Perderam-

. ' se as cautelas 89.767. 54.978
« 68.177, da Caixa Econômica do
Rio de Janeiro. (62696)1

C1IA. 
B.

. ' 7 dc Sc'7 dc Setembro. 187 — Perdeu-
j_e _. cautela n, 184.840, da serie
•\tí" desta Companhia. (d.Qlfin

CiIA. 
ÍT. Áurea Brasileira. —

'Rua Sete do Setembro 187.

ARRUMADEIRA 
— Moça branca,

com 20 anos, oferece-se para
casal ou senhora só de tratamen-
to. Tel. por favor, 43-5279.

(8325413

ARRUMADEIRA 
— Preclsa-sc

de uma que durma fora c dê
referencias: á r. Senador Dantas
23. apart. 43. Tratar das fl ás 12
horas. (55692)3

ARRUMADEIRA 
que entenda

um pouco de costura e bordar
á maquina, oferece-se para cnsa
de Íamllla ou pens&o de alto tra-
tamento. dá boas referenciei.;, or-
denado 2001.000; Informações com
o Sr. Jucá. á rua Senador Ver-
guelro, H7, tel. 25-4891. (70474)3

MOCIN 
'A, de preferencia por-

tug-iesa — Precisa-6e paraserviços leves; á rua Uruiualana
47. sobrado. (70672)3

OFERECE-SE 
moça com pratica

de arrumãdelra para casa de
tratamento; tratar na rua do
Cunha 62, sob. Catumbi.

(02825)3

OFERECE-SE 
senhora, séria, do

confiança, dc 38 anos. para
tratar de senhor só ou de senho-
ra: dá referencia; procurar na r.
Marquês de Abrantes, 88 quarto 27

(62667)3

OFERECE-SE 
uma moça, de meia

idade, educada, brinca, para
tomar conta de crianças ou servi-
cos leves, entendendo um pouco
de costura para casa de família
de tratamento, preferindo e3tran-
freires. Tratar á r. Camoos da Paz
87, c. XIV. Rio Comprido.

(41594)3

OFERECE-SE 
moça para arfUmar

apartamento por hora cm casa
de família de tratamento, ou para
todo o serviço de casal, tel. '2'J-
0509. chamar no n. 487. (55878)3

OFERECE-SE 
moça para copelra

e arrumãdelra. prefere Copaca-
bana ou Ipanema, dormindo nn
aluguel, rua Real Grandeza 418
casa 16. (5439213

OFERECE-SE 
um menino e me-

nina de 13 anos, para serviços
leves, a menina órfão de mftc e
unia mocinha com 15 anos para
copelra ou arrumãdelra; A. r. Pe-
dro Alves 189. Praia Formosa.

(62919)3

OFERECE-SE 
uma boa emprega-

da para apartamento, por ho-
ras; tratar r. S. Joáo Batista 88.

(53613)3

PRECISA-SE 
de copelras, arru-

madeiras, cozinheiras, amas e
meninas para serviços leves, or-
denados 808. 100S c 2008; trazen-
do roupa; á r. da Constituição.
84. 1." andar. (64044)3

RÊCISA-SE arrumadeiras e co-
zlnhelras, copelras, amas se-

cas, lavadelras. engomadelras e
todas as empregadas domesticas;
á Av. Passos, 107, sob. Deollnda e
Silva. (38153)3

PRECISAM-SE 
copelras, arru-

r...ideiras, cozinheiras; mocl-
nhas, amas secas e ajudantes de
cozinha; bons ordenados, trazen-
cio roupa para trabalhar. R. Ria-
chuelo, 155, térreo. (43144)3
ORECISA-SE na agencia Ribas

amas copelras. orrumadeiras.
cozinheiras, lavadelras. etc; á r.
Barroso 44, Copacabana, com boas
referencias. (48984) 3

PRECISA-SE 
empregada para

todo o serviço de casal, que
durma fora. Tratar das 8 ás 10 ho-
ras. rua Ministro Vlvelro3 de Cas-
tro 87 ap. 131 térreo. (53356)3

PRECISA-SE 
dc boa emprega-

da, para um casal, nfto lava,
á rua Uranos, 1.431, sob., Olaria.

.,- (41720)3
RECISA-SE dc empregada para
casa de pequena família, que

-t.nha-carteira. R. Condo d. CSo-
poldlna, 125, c. 17, S. Cristóvão.

(62617)3

I>RECISA-SE 
empregada para to-

dos os serviços do casal, rua
General Caldwell 225. 14199313

PRECISA-SE 
de empregada bran-

ca, para todos os serviços, me-
nos cozinhar, em cnsa do casal
rom filhos, á rua Iplran?i. 105,
casa 13.  (55404)3

RECISA-SE empregada branca
e simpática para tomar conta

de casa pequena e fazer todo o
nervico de 3 pessoas; pôde dormir
fora bu no emprego; paga-se bem.
Tratar na Avenida Henrique Va-
ladares 98. apart. 47. (70285)3

PRECISA-SE 
de menina para

ama seca e arrumar; i rua do
Matoso 231, apart^l^JBõUSjl^S

PRECISA-SE 
de amas de leite:

á rua Marquês de Abrantes,
48, Casa dos Expostos. C. 85632) 3

RECISA-SE de boa empregada.
com pratica de todo o serviço,

de casa estrangeira, 3 pessoas, la-
vando roupa mluda e que durma
no aluguel, exigem-se referencias.
Paga-se bem; Copacabana; á rua
Barata Ribeiro 467. (70429) 3

PRECISA-SE 
de empregada, ã

rua Figueira de Melo 228.
(70464)3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da, para copelrar, lavar e pa3-
sar roupa a ferro, que durma no
aluguel, á rua Bar&o da Torre,
218, Ipanema. Ordenado 100SOOO.

(70491)3

PRECISA-SE 
empregada para

serviços de casa de família ps-
quena. R. Francisco Eugênio. 07.

(7037713

PRECISA-SE 
de uma moça pa-

ra arrumãdelra e lavadelra c
que durma no aluguel; tratar á
r. Felipe Camarão 82. (70120)3

PRT.CISA-SE 
empregada pa:a

serviço do pensio; á r. Sá"
Cristóvão, 353. _._ '.7501213

REOISA-SE 
"uma 

empregada'.
para toclo o serviço cie uma

senhora. Av. Mcm cie Sa 115 —
Térreo. _ (3374o i _

RECISA-SÊ - uma copoirá anu-
madeira, tíe cór branca, para

casa dc casal, com unia criança.
Pede-..e referencias. Nascimento
Silva 561. Ipanema. (5435113

li_CÍSÃ~SE 
~ 

boa arrumãdelra,
com multa pratica, que dur-

ma no aluguel, ordenado 1003.
Rua Tte. Po.-__;olo 39, sobrado.

(85316)3

pRECÍSÃ^SE~dc" urna uma
á Av. Osvaldo Cruz 106,

para criança de dois anos.
Exigem-se boas referencias
— Não se atende ao teleío
ne.

lavar o cozinhar, para 3 pes-
soas. exigem-so que tenha pratl-
ca de cozinha; á rua Vas dc To-
ledo 163, Engenho Novo.

I-S503O) 4

PRECISA-SE 
de uma enceradeí-

ra para fabrica de camisas, em
Niterói; tratar á r. Santo Cristo
237. RiO; (70174)4

iÒI£A-SÈ boa lavadelra para
Crisa ds familla dfl trntamsn*:o,

na Avenida Joa.-. Luis Alves lü').
Urca. tel, 26-2Í7'., c.;:gem-_ re-
ferencias. (53324)4

T>R-
* Cl

CO__lNHl.t-.AS

A I-UGAM-SE. búa cozinheira de
^^ forno o fogão o outra do trl-
vlal e uma bôa copelra-arruma-
deira. á r. Marquês de Abrantes. 4,
tel. 25-0941. (53572)6

A LUGA-SE cozinheira do trl-
.•¦Vlal fino: u rua Voluntários da

Pátria 336, quarto 14.
103339) 6

C" 
Tozil-J iÍErRÃ~7ür"forno 

' 
<rrõ<J_'o,

* precisa-se, cór branca, prcfti-
rindo-se portuguesa, para ci.sa do
familla de tratamento; trata-se á
r. Uruguai, 144, Andaral. tei. 48-
5384 ou na loja. á r. Teofüo Ot-
toni. 85. Tel. 43-2850. (53234)6

PRECISA-SE 
uma empregada pa-

ra todo o serviço de família
de 3 pessoas. Deve saber cozi-
nhax bem. Dorme no aluguel. Pa-
ga-se bem. R. Marquês tíe OUn-
da 10, fone 26-1275. (70548)3

COZINHEIRA 
— Precisa-se para

.„-,..,..... o trivial fino e variado, quo(. jdo__.j)õ faça massas, qu. lave e passe pa-
ra família de tres p?-_sor.3, que
durma no emprego e que possa
dar referencias. Inútil apresen-1
tar-S3 ss não estiver nas condi-
côes acima; á rua Prudente de
Morais 671. tel. 27-3193.

(55852)5

PRECISA-SE 
de boa empregada

para arrumar c cozinhar para
um caiai c lavar algumas roupas
leves, nâo tendo carteira 6 favor
nâo apresentar-se. R. Paulo do
Frontin 34. ap. 31. 170554)3

PRiEOISA-SE 
'.moça, portuguesa,

para ajudar em todo o servi-
ço, menos encerar; á r. Parda di

, Mato. 192. Grajati. (55913)3
PRECISA-SE 

de empregada do- __?_?_._?_'.'. " J .— 
mestiça para todo o serviço de i T>RECISA-SE empregada para ça-

um casal, que saiba cozinhar e i sa! só, que seja senhora de mela
durma no aluguel: á r. Arlstldes Idade <_ de respeito; á rua Juru-
Lobo 171, casa 1, apart. 2. j purl 35. .J__L-_____.______

(70288)3 
• "-pRECISA-SE 

uma arrumãdelra 
*__-. Jt em casa de pequena família;

PRECISA-SE 
dc uma emprega

da moça. que durma no alu-
guel. para serviços de um ciüsal,
menos cozinhar, na rua Itaplrú
80-A. (70392)3

PRECISA-SE 
uma senhora de

mela Idade, para ajudar em
^todo o serviço de ppquüjia pensi _>_.
Tratar das 10 horas em diante; á
Av. Gomes Freire 100, térreo.

(70410)3
RECISA-SE do empregada oii
uma pequena de 16 a 18 anos.

para serviços domésticos em casa
de familla: á rua Ibiapina n. 53.
Estação de Olaria. (54353)3

PRECISA-rE 
de empregada para

serviços domésticos, que dó
boas referencias e que durma no
emprego, á Praça da Republica 7.

(75165)3

Precisa-sc á
r. Ipanema '40. Copacabana.

(70587)3

A RRU.MADEIRA

Perdeu-se a cautela 266.587 da
»6rle A desta Companhia.

(62816)1"jnACI-ORRO 
branco — Fugiu no

V* dia 4, ás 11 horas, dã rua Ria-
t-liuelo 386. coni destino á rua de
Santana. 1 de pelo crespo, atende
pelo nome dc Zlngaro. Gratifica-
u) a quem o encontrar, tel; 22-
¦1667. (95624)1

(nRATIFICA-SE 
a quem encon-

* trar uma bolsa marron de ni-
filieis contendo duas notas dr Rs.
fiOOS. no ônibus I-.". dos Lcfics-
l-agôa, bonde Largo do3 Leôea e
SPrala dc Botafogo. Tel. 26-2526.

(53772)1
P_ 1-líMJ- .1" no èlubo í?ãvãí;.1 i_J u-u ;._¦ p0n(o cios ônibus
T-.araiiJclráí, um relógio de pulso
rom correia marron, marca Orne-
pa. Gratifica-se a quem o entre-
rar 4 r. das Laranjeiras 357.

 
- (_70407)1

PERDEU-SE 
a cautela 

'n. 
86.541

da Casa de Penhores "A Salva-
«íóra Ltda.", A r. D. Pedro I. 31.

(529321X3
T>ERDEU-SE a cautela 46765.7da
¦*¦ Agencia Sete de Setembro, da
Caixa Econômica. (53623)1

CiOPEIRA 
— Prcclsa-se com

' pratica dc pens&o, prefcrc-.se
branca, e uma lavadelra; á r. da
Concelçáo 145, sob. (53750)3

CASA 
do tratamento, precisa de

moça. portuguesa, com pratica
de serviço de copelra e arruma-
delra. Ord. 150Í. Pedem-se refe-
renclas. R. Otto Simon, 125.

(55841)3

(1ASAL 
de trata

.* ama seca. para

EMPREGADA 
par,a

viço — Precisa-s<

para criança de sste
meses. Exigeth-so referencias. Tra-
tar a r. Araújo Pena'. 38. (41716)3

todo o ser-
á r. Rlta

Ludolf 23, Leblon. Tel. 27-7118.
(93561)3•niMPREGADA — Prcclsa-se do

^ uma, para todo o serviço, me-
nos cozinhar e que não durma
no aluguel; á rua Evarlsto da
Veiga 10. 15464 3)3
T^M casa de família alemã, pre-
*-* clsa-se empregada para todo o
BcrvlçOi menos lavar; ordenado
1508000. Prefere-s calrmft ou por-
tuguèsa, R. Campos 10, telefone
28-0067. (95481)3

P-MHPII-O.- 
— Pede-se a quem en-

con trou hontem à tarde no
bonde Hlachuclo-Praça 15. um dl-
ploma da enfermeira da Fscola
Ana Nérl. cntrega-lo á rua 1" de
Março 85. 5o andar, ao Sr. Eurleo
Faustlno que gratificara generosa-
mente. (535671X3

EMPREGOS
--— ¦ —

AMAS, AI-IU.MADEIRAS E
COPEIRAS

ALUGAM-SE 
copelras. arruma-

delras. cozinheiras e ajud?n-
tes de cozinha, amas Becas e do-
mestiças em geral, com boas re-
ferencias e pratica, á rua do Ria-
clmelo. 155. Tel. 22-5556. (43429)3

A LUGAM-SE empregadas domes-
•**-tlcas em geral; limpas, serias c
trabalhadciras. registradas na D.
G. I. Nova Apencla. r. dos An-
dradas 36, 2o and. Tel. 33-5454-4

(93574 13
A LÜGA-SE uma senhora portu-¦** guesa para qualouer serviço

de família; k r. E-I-ronê-S

TjiMPREGADA - - Precisa-se. mo-
" ça, ativa e desembaraçada, dc
bóa aparência, para casa do duas
pessoas; (pai com filho), sabendo
tambem cozinhar bem. tratar á r
Regente Feljó 91, sobrado c'.as 9
ás 13 horas. (54637)J

EMPREGADA 
— Precisa-se para

todo serviço de pequena faml-
Ila, ordenado 1003; 1. Sampaio
Viana 71. Rio Comprido. (70601)3
¦piMPREGADA 

para toclo o ser-
*-f* viço do casal — Precisa-se. 6
rua S. Cristóvão 371. (70679)3
TrnfPREGADA externa — Prcci-
¦Jr-Sa-se P-tra todo o serviço, c:;-
a_ptb lavar, encerar, ma do Se-
nado 23I-A, 5° and., ap. 10.

(54755)3

OFEliECE-SE 
moça portusuísn,

para'ama seca otl arrumãdelra.
n. Afonso Cavalcanti 196. telefone
22-2529. (7042G) 3

OFERECE-SE 
copelra e arruma-

delra branca, com uma filha,
não faz questfio de ordenado; á r.
Frei Leandro 26, 26-2560.Florln-
cinda^  _ (70149) 3

OFÊRECE-SÉ 
casal português,

sem filhos, para todo o servi-
vo, para casa do família estran-
gelra, com multa pratica. Trata-
se á r. Sta. Clara, 133, tol. 27-
7475. (53701)3

FER.ECÊNSE moça portuguesa,
para arrumãdelra com pratica

ou para serviços de um casal; A
rua Borda do Mato 328. Grajaú.

(70425) 3
FERECE-SE uma moça dc boa
aparência c educada, com 22

enos dc idade, só para arrumar ou
copelrar, nSo faz questfto de doi-
mlr no aluguel. Ordenado 120S
a 18OS000. Cartas para 85133. na
portaria deste Jornal. (83133)3

OFERECE-SE 
uma moça portu-

guesa. com multa pratica
de copelra c arrumãdelra; A r.
Major Ávila 177, tel. 28-0897.
6 de confiança^ (53677)3

OFERECE-SE 
senhora, com boas

Informações, paru arrumar apt.
de pessoa só: 6 multo limpa. Tra-
tnr A r. João Borges, 43. Gávea.
Das 9 ás 17 hs. _ (33710)3

OFERECE-SE 
empregada para

todo o serviço de casal, cm
apt., por horas; dA boas referen-
elas: prefere Botafogo ou Copa-
cabana. R. das ralmelras, 73. Bo-
tafogo. (53714)3

PRECISA-SE 
empregada para ar-

rumadelra e copelra. R. Ma-
chado de Assis 11, Flamengo.

(55822)3

PRECISA-SE 
arrumãdelra para

. paquena família; á r. Escobar
ri. 83. sobrado: entrada pela rua
Santos Lima (S. Cristóvão) .

(54292)3

PRECISA-SE 
dc ijma empregada

para toclo o serviço de uni ca-
snl. sem filhos, r. Piratiui 114, TI-
jucá. (95341)3

PRECISA-SE 
boa copelra, paga-

se bem. Estrada Nova cia Ti-
Jucá 636, tel. 48-3235. (55018)3

RÊcTsÃ^SEllcTuina arrumadel-
ra que lave e passe roupa

mlUdo. e que saiba cerzir. Exl-
gcni-cn referencias: tratar á rua
Arlstldes Splnola, 20, Leblon. das
12 ás 16 horas. (54274)3

Vitorio da Costa 90. Bota-
Fogo.' IT5220)3

RÊCISA-SE de uma perfeita ar-
rumadelra que saiba coser, pa-

ra casa cie familla de tratamento;
pedem-íe referencias; trata-se rua
Oosmc Velho 60- .. (53409)3

P" 

~REC-SA-SE 
uma. arrumãdelra

com pratica", exige-se enrteira.
R. ViiC. de Itaúna n. 2, sob.

(54728)3

nn <¦*..£*
fio Pombal 39.

A LUOA-SE uma
¦f* a -rumadelra. R. Maia Lf.cer-

ama sera
(70412)3

ou
"U 87, Estaclo de 170070)3

rjiMPHEGADA para todo o servi-
.-^ co do 'casal com uma criança
— Precisa-se A rua do Catet^ 357.
loja. paga-se bem. pôde dormir no
emprego. 15475813
TjVÜPRÊGADA — Precisa-se de
*-4 irv,'\ para todo o F*rvltto em
o sa de penuena 'am!'1-!, A rua
Conde r.e Pí.v>endf_ 15. a*i..-ta«
mento 62. Pedem-se reren»r_ua3_

135345)3
MPREGADA — Pr;cisa-S3 p_
ra torio o serviço do um cas

f.m filhes. Náo lava rou na nesa-
da nem cacra. Exl^m-s? rof^ren-
cias: ft r. Amaral 21-A. c. I. —
(Andaral). Tel. 48-5913.

(510:4)3

OFERECE-SE 
moça

t

li sal

IpMPREGADA 
— Preclia-se de

J uma para serviços domésticos
de casal. qu. dfr r- -rendei e eu.
durma vn _•_.mt-Ulo; r. J^^ulm
Mayer 2E3. Mey.-r. IS332113

EMPREGADA 
.ara t-?do o~s.rv"co'? •-_ i«. _n _.•"»'•*'. - Pre .sa-

se á rua Santa Luzia J. a-> 5.
(54187)3

educada,
branca, com referencias, para

arrumãdelra. entendendo um pou-
co da co.Hura. para casa de trata-
monto; tratar na rua Conde de
fi-ajá 110. Botafogo. (55900) 3

OFERECE-SE 
uma menina dc IS

anos. pnra serviços leves, orde-
nado 70*000; á r. Baráo de Mes-
quita 574. (70414)3
/"\FERECE-SE copelra arruma-
V/dèira, com j 

*tca do serviço,
tendo carte'ra profissional e dan-
do bf.p._ referencias, ordenado do'.õOSOOO. o uma cozinheira com
boas referencia1, . r*e boa aonren-
cia. ordenado 25nsono. rie forno e
fogáo, á rua José Higino 83.

(54674)3
/"VFERECE-SE moça para todo o
^/serviço rtí cpspl Pnm filhos; or-
denado 180S a 200S: preferencia
Copacabana, L°mc ou Ipanema.
Tratar dns 0 ás 11, r. Oeneral
Polldoro 12. (83203)3
/"\FERECE-SE moca para copsírn
Vr- ou arrumãdelra. cm casa d?
famiM*.. Trata-se A r. Huma.tâ
n. 175. Botafogo. (8327713

OFERECE-SE 
uma moça para tra-

balhar om serviços leves: pre-
foro família estrangeira, com refe-
roncia: cartas p?ra 75078, tia nor-
taria deste Jornal. (7507813

OFERÊCE-SE 
umã mocinha-d»

14 a 15 anos. para copelrar: à
rua P-nta CrisMna, casa 4. auarto
25. Tel. 42-24S6. IS4545I3

F__RSCE-_rE uma pi-rfclta ar-
*r"pdeira pa—. hoft ou an"-

t^-ien*"!?: á r. Santa Lu.'a '73
T.l. 42-5815.

PRECISA-SE 
garota de 14 a 16

anos, para serviços leves em
casa dc família; á r. Hilário RI-
beiro 3. casa 14. (53738)3

PBECÍSArSÉ" 
do uma emprega-

da. para uma pessoa só. que
durma íóra. náo se trata pelo te-
lefone á rua Harltoff, 13, apar-
tamento_202. (56771)3

RÉCÍSA-SÈ de uma mocinha,
para copelrar e mais alguns

serviços em casa de família, or-
denado 70K000, A rua Francisco
Muratorl, 13. (55668)3

PRSCISA-SE 
de uma ama de leite

nfio faz-se questão de côr: rua
Had. Lobo 14.. Tel. 28-2371. Frei-
ta3J (70302) 3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para serviços domésticos; tra-
tar, r. do CateteJ65. loja. 54710)3

RÊC_SÃ^SE~de uma empregada
para todo serviço em casa do

pequena família. Caminho da Fre-
guezta 52õ, Bonsucesso, fone 48-
6217. (7059213

RECISA-SE dc uma moça, em
casa de família, para ajudar

em oervlço3 leves, Beco do Tesou-
ro 20. (75082)3

PRECISA-SE 
dc empregada de

13 a 17 anos, para todo o ser-
viço de 3 pessoas, monos cozlnher,
lavar e encerar, A rua S. Clemcn-
te, 104. (7ji055)3

PRECISA-SE-de 
uma menina pa-

ra serviços leves, que nào dur-
ma no aluguel; A rua de Santana
183. (83228)3

PRECISA-SE 
boa criada para

todo o serviço de casal estran-
gelro, sem filhos, dormindo so

Êos-ivel 
no aluguel. Tratar á rua

cz. 130, palacete Camplsta, cm
frente á est. de Braz de Pina.

(02008)3
RECISA-SE de criada, branca. A

travessa Mariz c Barros. 137,
casa 1, sob.. Praça da Bandeira.

(70202)3

PRÊCISA-SE 
empregada para to-

;lo o serviço de casal e 2 íl-
lhos; ord. 100*. e precisa-se de
uma pequena de 10 a 15 anos.
para serviços leves. Tratar na r.
Álvaro Ramos. 126. (70158)3

PRECISA-SE 
uma copelra á Av.

Amaro Cavalcanti 490. Enge-
nho do Dentro, ordenado 70S00O.

(73083)3

PRECT3A-SE 
de empregada paru

todo o serviço de um casal; a
rua Dlns da Coita 9, próxima A
rua dos Andradas^ (o391-)J

RiECISA-áüide uma empresada
para serviços dbmesttcòs cie

um casal, das 7 ás 12 horas. Pre-
co 40S. Tratar á r. Bento L'.3boa
n. 163. (95430)3

P"_RÊCÍSA-SE 
arrumãdelra. eom

pratica e qu? durma no alu-
guel. Prefere-s» branca. Avenida
Gomes Freire 100, sob. (70622)3

i .OZINHEIRA — Precisa- . de
^ uma boa e desembaraçada, pa-
ra dormir no emprego. Ordenado
100S000: á rua Cr.rlos de Vascon-
eclos, 60. Praça Saenz Pena.

(3209BJ_6
/^lÕzi-nífcif-Ã — Precisa-se. á
>. rua Nascimento S lva. 427, pa-
ra cozinhar e mais alguns servi-
ços, dormindo 110 aluguel.

(623D5I6
OZINHEIRA--_";Préc5ã-s_,-. A-x.
Botucatü, 47, ap. II. Grajaú.

(7013-110

COZINHEIRA 
— Precisa-se boa.

para copelrar e arrumar, para
casa de casal sam filhos. Q113 de
referencias da sua conduta; quem
nü-i estiver nas condições, é ex-
cusaclo se apresentar. R. Bamblna.
03, casa 6.  (02S3H6

(COZINHEIRA para 1 Fa-
zenda precisa-se, forno

c fogão, com boas refcferr*'
cias. Tratar das 12 ás 14
horas; á r. Haddock I_obo
n; 195.
iriOZINHEIRA — Precisa-se para

o trivial fino. dando referen-:
cias o dormindo fora; r. Fernando
Osório 10, casa 2, Flamengo.

162193)6

ra o trivial fino. dá boas refe
renclas e náo dormo no aluguel;
r. s. Carlos 32. (536.0i_

OF_a.SCir.-£E 
i-or.lnhetra dj trl-

v]al fino, para casa do .trata-
mento. R. Marquês do Abrantes.
82, quarto 10. Botafogo. (70381)8

OFERECE-SE 
uma cozinheira .!_

trivial fino, tem carteira o dá
referencias, Dorme fora; tratar á
rua Frei Caneca 385. (70594)6

(r\_?ERECE-SE rima cozinheira do
>/ forno c fogão, ordenado 200:.:
trata-se A rua 13 de Fevereiro. 37.
Botr-íoço. (75063) 6

OFÊR1CE-EE 
moça para todo o

serviço, para casal Ce trata-
manto, cozinha multo bem, o dè,
boas referencias o ou*, durma no
alusuel; ordenado 200?; telefone¦_7-0723. (75C'i2i8

O" 
FÉRECÈ-SE moça branca pura
cozinheira; trivial e todo o «r-

viço cie ca.in', ordenado 1503000 a
ÍS0S000. procurar á rua Fernandes
GulmarSes 57, c. 2. (75128)0

OFERECE-SE 
chefe, cozinheiro

para hotel ou casa do família
de tratamento, executa qualquer
cozinha, fino trivial c com pratl-
ca de grandes banquetes, ott.: dã
ótimas referencias e tem carteira.
Fone 26-3123._ _ (7C3G9I6

FERECE-SE senhora para co-
zlnhar, lavar o passar, com

bons referencias ordenado 100SO0O
á rua Arlstldes Lobo 237. auarto
IJ. L5.lI_L.i2

O' 
FERÉC_'-SE uma cozinheira
com multa pratica de bote-

qu.in ou restaurante ou p?n_iío;
_t r. Escobar n". 68. Tel. 23-2338.

(70335)-

0~ 

"feF-T-CE-SE 
uma boa emprega-

da portuguesa com pratica d»
cozinha e outros serviços, dá-sa
informação, dorme no emprego,
tratar das 8 ás 10 borãs; á rua
Siqueira Camoos 92. Copacabana.

175131)8

I3n.__isA_E.0~ 
ürn i empre gada,

¦ para lavar e cozinhar, em cas*
de cp.sal sem filho-, tratar A ru-i
dos Ourives 32. loja. (65233)0

PRECÍSA-SE:"cozinhei-, 
para pr-

quena cozinha o serviços levr.»
tíe. casa; ordenado SOS. para co-
niecar. R, Tavares Bastos 21. c.
n. 03. (95562)8

PRECISA-SE 
cozlnhalra do trl-

vlal variado c mais alguns ser-
vi-os dc casal; ord. 100S. Saída-
nos Domlhgos, á r. Maquine. 30.
Balrro_Gra)aú. !_5j_-___-_____

PRECISA-SE 
cie uma boa cozi-

nhelra do trivial, r. Oriente 73.
(565CSI3

/ iOZINHEIRA
^ uma boa. que

PRECISA-SE 
uma copeira-arru-

madeira, para casa de familla.
Exigem-se referencias. Rua Fon-
te da Saudade 77, tel, 26-3426.

(70510)3

PRECISA-SE 
de empregada de

confiança, para serviços do-
mestiços, de pequena família, tres
pessoas, á rua Professor Gablzo
355. (53777)3

PRECISA-SE 
empregada para

arrumar e mais serviços leves,
pócle ser mocinha, rua do Ria
chuelo 17, sob. (53454)3

IJ..EC1SA-SE 
boa copelra para

casa do tratamento. Exlgem-sc
referencias. Tratar á r. Prudente
de Morais. ÍJECi Ipanema. (70183)3

PRECISA-SE 
de uma excelente

copelra, branca, multo perita,
com pratica cm casas de grande
tratamento de que possa apre-
sentar certificados. Só serve pes-
soa tíe familla que esteja em con-
dições de servir cm casa de gran-
de tratamento. Paga-so bom or-
denado. Telefonar depois das 9
horas, para 27-6558. (75053)3

REOISA-SE uma empregada,
para ajudar cm serviços do-

mestiços. Av. Marechal Floriano
216, sob. (54719)3

PRECISÃ-SÉ 
empregada para nr-

rumar e copelrar, qu;- tenha
pratica e de referencias. Tratar á
r. Cândido Uaífi-C 64, das 8 ás
13 horas. _JH_Z1112

SENHORA 
portuguesa, educada,

deseja emirc-o em casa de ca-
sal som filhos de trato, náo eo-
zinha, nem encera, dá referencias,
Praça Tiradcntcs 39. (54770)3

S~~ENHORÃ-oü-moca. 
para aju-

dar o serviço de pequeno npt..
precisa-se. á Av. Caloeeras. 18.
apt. 0.1 (Esplanada do c^.f^

SNHORA cie meia idade, educa-
da. brocura liiTar de danM de

companhia, podendo faznr servi.-
cos leves e sabe coser ou dirigir
cara. Dá referencias. Cartas para
55935 na portaria deste lornal.

(55055)3
ODAS as empregadas praticas
e perfeitas em seus serviços.

pretendendo boas colocações: no-
ciem dirigir-se ao Instituto de Cl-
enclss Domesticas, á r. Ram" de
.moedo, 137 Ipanema. (4797313

MA* scnliora de mela Idade de-
seja encontrar uma casa dc

família onde possa trabalhar aos
dias como costureira, trabalha
em qualquer costura, telefonar
para 48-6925 ou á r. Cccy 32. Ra-
mos. (55737)3

O!

PRECISA-SE 
de uma arruma-

deira que saiba Dassar bem a
ferro e dormindo fora: cxlgem-so
referencias; á r. Almirante Salga-
do 46. Laranjeiras. (70089) 3

PI 
.CISÀ-SE de meninos de 12

a 14 anos, oue saibam ler e
e .rever; tratar A rua 24 de Maio,
47. (53684)3

PRECISA-SE 
do copelra c arru-

m^d^ra. com pra*'ca; tratar ft
Av. Melo Matos. 47, Haddock
Lobo. (55679)3

P"RECISA-SE 
de boa copelra-ar-

rumadslra, branca, com pra-
tlca do serviço e qua dê referm-
cias para cas. ds tratamento. Pa-
tra-se h.m. R. Voluntários da Pa-
tria. 78. (62886)3

PRECISA-SE 
dc" uma moca ou

senhora para ama sècft de um
menino do um ano. Tratar á r
SAo Cristóvão 223. Loja de Fer-
ra gens. (62937)3

PRECISA-SE 
de uma ama seca

po-a um menino de um rio:
á r. Barão de übâ 73. (02083)3

RÉCISA-SÉ de uma empregada
nara peouen^s a*rvl*osi paza-

r. bem: r. S. Gabriel 351. Palrro
(53760J J Maria da Graça. (C137I)3

PRECISA-SE 
do moça branca, de

boa aparência, para copelra de
pequena família dc tratamento,
preícre-se estrangeira ou de orl-
gem alemeá, á rua Oto Simon 120
Copacabana. Tel. 27-0E0.

(53877)3

PRECISA-SE 
de criada para ser-

vlços domésticos, paga-se. COS.
á rua Hlpoilto da Costa 34. Vila
Isabel. (70373)3

LAVADEHÍAS E
ENGOMADEH.AS

IAVADEIRA 
limpa n coiupcten-

J te, que faça tambem uma par-
te da arrumação, procura-se em
casa tíe familla estrangeira. Exl-
gem-se referencias, á rua Oriente,
89 Santa Teresa. (5576014

-_ Precisa-se de
tambem faça

outros serviços,' para casa dc pe-
quena familla, á rua Sá Ferreira,
12. üpqrt; 41: |85'.22)U

COZINHEIRA 
— Precisa-se cl.-

uma boa, com pratica, para o
trivial variado c mais serviço. le-
ves. Dorme no aluguel; ã r. Cas-
tro Alves 57. Meyer. (5570.")) 30

COZINHEIRA 
— rrécisa-30 tíe

uma para üm casal, paga-sa
bem; á r. Oito cie Dezeinbro 114.
casa; xx. _ (70j!04)_a

COZINHEIRA 
— Precisa-se, para

o trivial fino. quo durma no
emprego, á rua Professei* Gablzo
235, próximo a .larlz. e Barros.

(54658)6

CiOZINHEIR7\ 
— Precisa-se, á r.

' Senador V:rguclro 272, sobra-
do; dorme fora do aluguel.

(9518:!) 6
ii — oie-

torno ci fogáo; p.ira
casa cie tratamento ou para todo
ò serviço dn casal sem filhos ou
para governante, sabe ler; oscre-
ver e lambem costurar: tratar A
r. Costa Bastos. 33. sobrado, per-
to da r. do Riachuelo. (05241 )6

C" 
TÕZÍNHEIRA' — Precisa-se para

' casa dc família. Praia do Fia-
mengo. 304. _j730_31i6

C' 
OZINHEIRA.-— Prcclsa-se pa-
r.i o trivial variado e mala ai-

guiis serviços; á r. Conde Boa-
fim. 242, e. III; próximo á Praça
SlKHZ Pena. (53739)6

OZINHEIRA jiqrtug_csa para
botequim, pequeno ordenado,

1303: á Av. Tome de Sousa, 12;
prefere-se mulher dc idade.

(53731)6
IOZINHEIRA — Precisa-se de
' boa cozinheira á r. Bario dc

jáguarlbe, «iaa. Ipanema; tratar
á r, da Misericórdia, 1-12.

(05433)6

COZINHEIRA 
portugua

réce-so do

«1Y>5í_ .

P 
RECISA-SE*" cící 

"cozinheira 
cia

forno c fogfio. paga-se 200=000,
e um bom ciunrto, á rua Mar: .
Anialla 41. Tljuca. __ (555311 o

PRECISA-SE 
dc uma moça com

pratica de cozinha, para fa -
mllii modesta, á rua do Monte,
60. Saúde; tratar com D. I.u.-.ia.

(33392 15

13RÊCÍSA-SE 
empregada para co-

¦ zinha e lavar pequenas peças;
4 r. S. Francisco Xavier 360.

(53526)6

PRECISA-SE:'- 
do - cozinheira, no

Caminho da Freguesia 521.
Bonsucesso. (54428)8

RECISA-SE eozlnhtlra, quo dur-
ma no aluguel c dâ referen-

á r. Mariz e Barros 427.
155823)6

BÊCÍSÃ-SÊ! perfeita cozinheira
do trivial variado, copelrando c

dormindo fora. R. Visconde cie
Ouro Preto 55, apartamento 22,
Botafogo. (55826)6

PRECISA-SE 
de cozinheira para

casa dc tamllla; á rua Buenos
Alre.s 201.  (3J?_L'_°
OREOISA-SE cie urna ajudante dn
A cozinha, para um colégio ale -
mâo á rua Carlos ile Carvalho.
1_k |f>:0'79)õ

I>RÍÍCÍSA-SE 
de uiíüi cozinheira,

na Av. 28 do Setembro. 92.
(5572%) P»

REOISÃ-SÉ" dê""c_zinbelr.i do
trivial, para todo o serviço dn

um casal. A rua Nlsla Floresta,:82,
i.ri.ml (0572.1-

P
cias:

cozinheira
Andaraf.

RECISA-SE
para peque... ............ ¦

Professor Saldanha 127. "1™^'

PRECISA-SE 
uma ama s6ca que

durma no aluguel; A r. Vise.
de Plrajá 176, Ipanema. (54697)3

PRECISA-SÉ 
boa arrumãdelra; A

r. Comandante Cordeiro de Fa
ria 20. (85260)3

PESSOA 
de confiança oferece-

se para arrumãdelra ou cop?l-
ra em caía de famlll" ou o?isio;
á r. Pereira Lopes, 17, B^nfic ..

(5373813

EMPREGADA 
— Precisa-se de

uma para lavar roupas dc crian-
ças, arrumar c outres serviços le-
ves, nuc durma no aluguel: rua
Dias cia Cruz 834, cxlgohi-SD assèlo
e referencias. (53790)4

ÃVÃbÈIRA. com muita pratica,
recebe roupas tíe famílias de

tratamento, sendo roupas finas o-
dc goma. como tambem ternos:
prcfcr.ncia Botafogo. Catete. Co-
pacabana. R. General Sovrrlano
n. 190. tel. 26-6787. (95466)4

FERÉCE- SE-senhora forte, só
porn lavar por dia, 6 favor te-

lcfonar para 29-0333. (70480J4
RECISA-SE:' de.: uma emprega-

da. nara .uni casal, para lavar
c cozinhar. Pa-ra-se bem. á Ave-
nida Paulo de Frontln, 759.

(02394)4
P_ÊCISA~SE uma empregada,
para lavar e mais serviços le-

ves. que durma no oluguel. Rua
Arlstldes Calrc 373, casa 1. Meyer

(53-61)4
RECISA-SE de uma boa lava-

d^íra o. engoma delra, com pra-
t\r>\ de roupa;_de homem, que di

O*

PRECISA-SE 
tíe copelra e arru-

madeira, clara, dando boas re-
fsrenclas. Ordenado 1308. R. Bo-
Uvar. 21. Copacabana. (8524813

PRECISA-SÈ 
de menina até 14

anos. para tomar conta de rae-
nino de 3 anos. Correia Dut-j. 27.
tel. 2S-15S6. (8323713

PRECISA-SE 
empregada de con

fiança, para o serviço de s?
nhora só, menos lavar e encerar.
dormindo no aluguel. Ord. 100*
Av. M:m de £à, 67, sob. (75021)3

referencias e durma fora do alu- /"IOZINHEIRA
fuel. A rua Dias da Rocha. 20.
Copacabana. (62391)4

PRECISA-SE 
de lavadelra. á rua

do Catete ?0õ. (04307)4

DRÊÕISÃ-SE: de-uma domestica
que tenha pratica dc lavar e

zlnhar para ncquen. famll'a:

COZINHEIRA 
— Precisa-se pa-

ra o trivial fino (pequena fa-
mllia), que durma fora; á rua
Bento Lisboa. 170. (85218)6

OZINHEIRA — Precisa-se para
o trivial fino, á r. 24 do Maio

1.081. Eng. NOVO. (832:516
OZTniíEIRA""— Prcciaa--2 tío
completai que traga boas re-

ferencias; nio se faz questuo dc
ordenado; a qus nio picncher
essas condiçc-s é favor não apre-
sentar-se, qua nfto será aceita;
tratar á r. Senador Vergueiro, 193.
6.° andar. aptO; 7. L"5!--4!-.---

("IO-ÍTnHÍIÍ-A-— 
Precisa-se á r.

-'Barata Ribeiro 707. ap. 12. Co-
pacabana. (3450116

OZINHEIRA — Precisa-se pura
cozinhar o serviços leves..rua

Riachuelo 350. ap. 32. (751'61)0

COZINHEIRA 
— Prcclsa-se para

dormir no aluguel: rua Barão
da Torre 530, exlgom-so referen-
cias.  (75160)6

OZINHEIRA — Prcclsa-se. do
trivial fino, para casal do tra-

tamento. paga-ss bem c pedem-sc
reíorenci^ ; tratar das 8 ns 13
horas n-lo >el. 37-0393. (70520)8

OZINHEIRA — Precisa-ío á
Avenida Augusto Severo 70.

sobrado. ('.13393)6Precisa-se. 
pa-

V» j-a cozinhar e lavar para pc-
quena famlüa á rua Paulo Barre-
lo SI; r.otafo-o. (70681)0

I_»_*EC1BA-SE cozinheira q'ie sa.-
1 ba o tnlvlal; á r. Idallna, 2?.
Catumbi, casa dc familla;_ dorm»;
fará.. íl°!_?.'-
OREOISA-SE - cozinheira, branca.
A. para casa de íamllla do dua..
pessoas; R. cia Abolição, 77. TEnfr.
Se Dentro. (7Q179)S

PRECÍSA-SE 
cozinheira no tri-

vlal. Preforo-sc senhora de ida-
de. á r. da Harmonia, 50. (35742) 8

PREOT-Ã^SE 
do lima boa cori-

nhelra do trivial fino. que fa-
ça outros pequenos serviços tm.
rasa de pequena familla. Exigem-
se referencias e que durma no
aluguel; ordenado 130S000: á r.
Itú .-n. 14. Largo dos LecVes.

(55739)8

IJRECISA-SE 
ajudante de cozi-

nha. Pouco serviço, á r. Baráo
de Mesquita, 660. (5347710

PRECISA-SE 
de uma perfeita co-

zlnhelra do forno e fogão,
rom nratlca de massas e doces fl-
nos. para casa de família de tra-
tamento. Exlgem-so referencias
de cnsa onde tenha estado multo
tempo: tratar à rua Voluntários
cia Patrla 139. ________g

tf- i _=_

cozinhar para
trata-?? á r. Gustavo Sam.il»» 82
casa 3. Leme. Í.7-92P1L4

PRECISA-SE 
uma l3vadci-a A r.

D. Pedrito 28, terreo, Teb'0'i.
(51738)4

PRECISA-SE 
unia empregada,

para cozinhar. Manuel Vltorl-
no 158. Ptcdade. (0527818

P"RECISA-SE 
empregada que sr.l-

ba cozinhar, para casal sem
filhos o que durma fora. R. Co-
nacabana, 945, apt. 607. Edifício
Ro.xy. (62937)8

PRECISA-SE 
boa cozinheira, d«

forno c fogão, para casa de tra-
tamento e que dô Informações.
Tratar á r. S. elemento 300. das
9 ás_12 Jioros^ (85022)6

RECISA-SE cie uma empregacM
para cozinhar e lavar. r. Barão

do Petropolis 81. Rio ComorWo.-

COZINHEIRA 
— Precisa-se uma

oue conheça o trivial, para pe-
ouena per!* Ao; á r. Mlprue! de
Frias 8. sob. (8327316

COZINHEIRA 
— Precisa-se uma

do trivial fino quj copere e
Isve rouoâ mluda, ordenado, rua
Albi.-to dc Campos 247. Ipanema.

(33031)8

T_RECISA-SE dc uma boa co.-l-
* nhelra para o trivial variado,

ia Baráo da Torre. 37d._In^JJ,|:

P~RECISA-SE 
um rapazinho pa-

ra Umpesa de cozinha. Suhll-
me Pensáo. Haddock Lot^,.516n31)S

A ru
maa.

PRECISA-SE 
de perfeita cozi-

nhelra. que lave alguma rou-
na. cnsa de um casal: á rua San
Francisco Xavier 20, Largo «J* ;•'--utida Feira. .\_46.1).

.->. /*;':í-5.-.*-;-í «-' '-,¦«"¦::.:_.•..: '.¦:. 
r- >•-- *• - » . ._._..4-v. .__,,„. •_.
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PRECISA-SE 
dc cozinheira, 0

Inzer pequeno- serviços; a run
Nerl Pinheiro 81. Bstticlo,

T>KECISA-8E do uma moça com
* bastante prntlr», pnr.i 

'cozlr

r.imr d trivial o trabalho» leve»,
eni cnsa de cnrnl s^iu filho». Dsvo
dormir no aluguel c dar referen-
.:<ns. Inútil se eprosentafc fe niio
estiver nao condições, Para prin-
cintar, ordenado 1301000: u rua
r.uarcuio c'p Macedoi 17, Flamen»!).
tol. 25-2913. ijjnol16
TJBKCISA--É-dê~im—cozinheiro
•*• peru n noite, fl rua Volunra-
r'_.s_i!__fitrl!lu-'íiL2-'—_-i~ —-

RECISA-SE .de hen cozinheira
do trivial tino; que durma no

niiu-ucl. nar.-i cnsi ele pcaueua fa-
l-illia. cm Copncnbann. Prefore-se
<K> mela idade ou de Idade o ni\o
F- faz quèstilo de c.r. Tratnr das
7 ás IU horas; A r. Barata Rllx-I-
TJ 7;?t _J.703fi3>6

RECISA-SE ccrãlnliiiira do tri-
vlal fino c variado e cim luea

f--i-e5i salda rie 15 em 15 dias
Tossi questão ds pessoa multo
limnn. cclucadn a eom pratica do
.-viço. Av, Atlarittca, nos. *•.*> -n.
dar, apt; 6'- ..¦"..{5308T. 6

PF.ECISA-5E 
uhia cõainhílra do

trivial flrn c mira lavar nara
-r-ia família ar. 5 d- Julho"RR. 

Copacabana, Tc!. 3*»-o*iS7.
•fieférenclas. (7509916

FnsciKA-SE cozinheira d? forriõ
o fof-Aô cí de arrumadelrn-co-

prlrn. ei trance iras. de preferencia
portuguesas; A r. Casesta 27. TI-
juça. cjiietii riflo estiver em cou-
tíleir1; o cscivjác.in aparecer.

(SljSSiG
empregada para co-

zlnhar e outros trabalhos, em
casa ele pequena famlllã: pre!'""!-
.:•? referencias; quem nfto -estiver
cn condições. * favor n.lo s- e.prc-
ssritar; n. Moura Brito f.8,

(7j03SIG

PRECISA-SE 
cozinheira! br.-uica.

para o trivial, «m casa rie ps-
quo ha família: focín a :.ã<-;. R.
Cirquslra Dáltro 358, Ca-c?clura.

(75123)6

PR_C15A-Sí: 
de ajudante de co.

-Inlia: A rua

.OI-ISIKOS li AJUDANTES

COPEalei
OPEIF.O , - Ofereej-se moço

iníio para cana ele fnmllla,
multo pratico, honesto, limpo,
educado, cl. boa aparência, dan-
do boa_ reíerencias; tel. 27-0O1H
eul Amorlea. __(4i_770i9
IjiNCERADOR pratico com com-

¦i petcnoln o conduta, proclsa-ao
para pcnaAo; prulii do Flninenji)
10. Sr. Mario. _£IE_i?

.BBECErSE um moço para co-
m bons re-OFERECE-SE 

um me
pclro c encerar, tó:

O!

peq"

¦pREOISÃ-SE

31.1.
Colide do Bonflth

(75203)6

PRECISA--3Piauí ua.

PRECISA-SE 
ele uma

pára cozinhar
vlçcs em r-^s;
fie' CotcglP

Todos os Pintos.
[Õ4S"0)8

senhora
pequenos ssr-

de casal; r. Barfto
. (70389)8

PRECISA-SE 
cie unw boa coz:-

riheira qus venha pronta para
ll.-ar: r. General Caldwél! 235.

(7050816

F~RECÍSA-SE 
cie perfeita cozi-

nheira do trivial variado e que
lave roupa miúda. Família de 3
pessoas, á rua S. Clemente, 181.

 (7?0__-, d
RECISA-SE corlnhclra elo tri-
vlal fino variado, pedem-se re-

ferancias, também mocinha para
-'.¦rumar, o emprego é para Bota-
fogo; trata-se a rüa do Catete 25.
loja. (95554)6

PRECISA-SE 
uma cozi n 1- e 1 rn,

paga-se bem. Rua Alberto SI-
queira e.. Had. Lobu. (70513)6

Precisa-se 
em casa estrangel-

ra, de bòa cozinheira, que ia-
ca mala algum serviço. Cindido
Mendes 3J." Apart. .703.'.- (75191)6

REOISA-SE bo;-. cozinheira,
com pratl.cn de pensão, que

tenha boas reíerencias; á Avenl-
da Atlântica, 272; tel. 27-2868.

(7504116

pe---
ferencla», quem precisar o favor
telefonar para 25-1333, chamar
jo__. (93560)9

OFERECE-SE 
cx^al portunuis, cia

para cozinhar o elo para cop-1-
ro. para enia de tratamento, dtio
as melhores referencias; Praia do
Flamengo 118, telefone 26*0982,
procurar o Er._ Oliveira. (5132319

RÉR-CE-SE- um" rapaz por tu-
C-UC3. para cooolro e mnls ai-

cuns serviços, dando bons refe-
ronolõs de sua conduta; quem
oreelsar 6 favor prorurnr ft r. Co-
pacabana C',3, tel. 27-63M.(70101)9

ÍjRÉdlSA-SE 
dc"imi~icõpelro com

prática ele c-'sa c'a fimllla.
Èxlgeüi-se ròforonclss da cata on-
tle osíevò multo tempo. Tra*r.r
á nn Voluntários da Patrln. 139.

! _í __!__?! ?
t_rTx1íTã-e?i~dê um garçon. com
»¦ prafco djí pensão, nfo sshttó
hohíl. é Inútil s.- noresente.'-. a rua
Corrálá Dut.-e. 131. 190172)9
rjRECÍSA-SE tíe um copelro ar-
a' ;-iunnc'or. que durma nó nlu-
giicl: r. Mscl. Lobo S97. (51608)9
S5ÊS3ÊA-SE rireador ele tãlhu-
JT fes; ft r. Jullo do Carmo. C">.

(92143)9

F~*BSCISaTeÉ 
rap?a para cntro-jftT

tainrmltÀs e Pl-uns sèrv.lçoií
rn-:i-s- bem. R. Srnhor do Mato''
slnhp; 37. c. 1. (750-Jji9

PRECISA-SE 
um menino de 12

a 14 nnos, nara mand-r"'" —
Ouvidor 7õ, Io andnr. (7315319
ÍJRÉCISA-SE ele emorferado pira
A lavci.r pratos, e de unia bon
?*iiílrhtè t'a crslnha, p?*M n"f-
sio comercial; il run do Msreaflo,
3. Fr.ica 15 ele Movombra

C1AIXKIRO 
— Precisa-se, com

' multa pratlen de secos » mo-
llinelos. nfto carreira; exlgom-M re-
ferenclas; a r. Dias da Cru-.. 623.
M-yer. 17*3011) E2

CAIXEIRO 
— Précl»«-Ee rapaz dn

Ha 1(1 nnos, com pratica do
vareio cie cavados. Avenida 20 de
SuUmbro 211. (93308)E2

ÍiÜECISA-ÊE 
do um empreendo

que tenha pratica de fnzen-
cias o arninrlnho. a rua llumait*.
!02,__otnfo;TO.  (0296jl)E2

P" 

"RECISA-SE 
cie uiii calxotrofcom

pratica de armazém, porá bal-
ç^n e rua; d rua Leandro Martin».
100. (50672)E3

PRECÍSA-SÊdc 
um rapaz de 15

a 18 anos. com pratica de bo-
tequlm. r. Bnr:lo do Bom Retiro
413. Engenho Novo:  (53509)E2

P" 
RECISA-SE"um calxelro para
b:\Icflo f!« pndnrla o confelta-

rln, com pratica. Padaria Triunfo
dn Penha. (54320)E2

PRECISA-SE 
ele calxelro com

pratica de restaurante: ft ru»
Jullo do Carmo, 271. (53700IE2

PR_CÍSA-SE*"calxelro para ca'fê
e bllhnro5. rom pratica. Rua

Arlstldes Lobo, 255, Rio Conrirldo.
(852221E2

PRECISA-SE 
um calxelro dc bo-

teoiilm com pratica; ft r. Do-
na Amélia I-, Andaral. (70573)E2

PRECISA-SE 
èmp:-í_n;lo com

pratica üs s-^ros c mo\h?Hõs,
r^ra ba^r*) ** rua; á r. FroUclfc*
¦¦4. S. Crls*ov(io._ (7r.D17ir2

PRECISA-SE-ium pequeno, pára
pequena pensAo. para carre-

rçar p.ârmltá$ e sferviçoà l"?vos. á
Av. Comes Freire £9. (B5320IE2

PRSKSA-SE 
enlxelro com pra-

tl.—i cie armazém, rua fit"; Ta-
ra 143. (5476BIE2

ALFAIATES ECOSTUREtKAS

l--.3-.4l0

PS.EQíSA-píi 
nisnlnp çí.o H ãtips

p-ra- ieveior de pratos nn Ho-
t-,-1 Saatoi Duwlohtt ii rui B?neo
Ribeiro 13. nntlçjn Joílo R

F 
RECISA-SE de um men
uns 15 anos oara civre~n

do.
7307_7ijl

ei

n. 07,
A r. Carlos

andar.

menino
rwr-

de C?'."!ilho
(851G2I9

BARBEIROS

Bom ofioial para
preclsa-sç, paga-se

bem. Figueira' de Melo 2j3. Sã,j
CrlstovSo. ió3348iEl

B~ÃRBEÍRÓ 
—" Precisa-se oflcl.il

que trabalhe bem. para 
"n.ojc,

ou para efetivo, ii r. Carôliiia Mu-
chnclo, 431, em frente a Est. ele
Madurelra. (533321 El

ilko — Precisa-se para
hoje, Sábado, paga-se bem; ci

roa do Catete 153. (851951 E 1
TOARBEIRO — Precisa-se oficial
^* para hoje. Sábado e para cfo-
tivo. R. Paraíba 53. Praça ela
Bandeira. (70U12)E1

BARBEIRO,efetivo.

•Q-ARE

OARBEIRO — Proclóa-sa oficial
J-J para hole; paga-se 17.3f)Oa: 4.1
r. Carmo Neto G. (833C0IE1

ALFAIATE 
— .reclen-sc de bom

ollelal cia paletós, que seja
multo poriolto, ..-.i-..i híio estiver
ein cjiiciicCjii ii favor náo so apre-
sentar-; A i-ua Evarlsto da Veiga
.14. sobrado, entrada por üenaclor
Dnntn.'-;j  ____£_!_

PJSS.-iDi- de costura — Prccl-
i rua A_;l- Bueno 25,

cas.i u. (£68^0)23
L&CiA-SE moça Sabendo' bem
costura'/ bem educada, para

cdStüreli-a ou gõvõrnaiiíe, pnía ca-
sa tíe familia cu hotel. 27-0239.

170130)- E 3
PRENDIZ"Vajudantes, adianta-
das; em costura flíví, precisam-

se, á r. Siqueira Campos. 60. apt
ll. 2. (70370) E3

AJUDANTES de costura precisa-
•^•30 ou aprendiz bem adiantada.
R. Gonçalves Dias 56, tratai- com
o Sr. Anlbà|. (75218IE3

A" 

'TfAIATE-~ 
Preelsa-se de um

ajudante de paletós; A r. Se-
nador Pompeu 48, sobrado.

154705 )E3
-RDÃDMRÃ7~Precísã"-sc uma,
bún, à maquina, que tenha

pratica rie oficina. Rua elos Co-
queiras 38. Catumbl. (93384|E3

ORDAD3IRA — Proclsa-se ds
uma com bastante pratica; á

r. Senador Vergueiro 203.
(73103 )E3

HAPELEÍRAS —¦'- Prcclsa-se do
bo.-i chapéièlras, piça-se 15,

20$ e 25S000'por dia. Mine. Cora,
Praça Fioriano 55, ô°, áoart, 8.

(41C00) E ;i

IíltECISA-SE 
de nprendlz lullnu- f

tacla parn cliapeun, 11. Assem-
bléla BJI, 2", a^li. (54681 |E3

1'ÍRECÍaA-SE 
boa «Judanto do

VMtldOJIj ram multa piutica üe
oflelna; pngn-se bem, 4 Praça ela
Rcpubllcn, 105, entro Vise. de
Itailna o Cnsa da Moeda,

(85213IE3

PRECISA-SE 
ajurtanto du costu-

relra, A r. Almrante Tamsu-
darei, 30.  (5307(1) Eli

PRECISÀ-SÊ 
cie ajudante cõs-

turelra, adiantada; A rua Nl-
caragua 133, caaa 1. Penha.

(65887)E3

PRECISA-SE 
de ajudasto alfaia-

te, A rua Valonça 68.
(54635)E3

PRECISA-SE 
do bom cortador

dn camisas i pijamas, na Mn-
nufatura do Rounas Brancas Suo
Jorjo, A rua S. Pedro 133. 1° an-
dar. (75l8_l)E3

PR-CISA-SE 
de costureiras com

pratica de oficina; a r. Anto-
nio Vieira 2». Tel. 27-2085.

(85274JE3
RECISA-SE tío boas ajudantos

costura, só para vestidos
fines, A run Treze do Maio 04-A,
Cr-.sn Pemlna. (73215)E3

PRUde

PRECISA-SE 
com urgência, para

atelier do bordadolras A mio,

Snra 
Ungiria dn luxo e que trft-

Alhem com perfeição; nio se di
trabalho em rasa. Tratar A rua
Copacabana 103, apto. 111.

(513751E3

PRECICA-íE 
bons ajudantes í"e

costureira com pr-tlea da ofl-
rlna e do unia nprendlz de costu-
ra; tra*ar A Av. Cclc-rr-reS n. 6,
n-nrt. 75, ponto dos ôiilbiu Mon-
roe. _(955551E3

PRECisÃ^SÉ-bordadores 
e bor-

dndelrn.i para maatf.na 17W12
ponto cheio. Urugualana 39. 2o.
nndar. (751_93)E3

PRECISA-EE 
de costurelran pa-

ra vestidos e aprendiz, ft rua
Prudente de Morais 303, Aparta-
mento, 4¦ (51G42)E;i

PREDISA-SE 
uma ajudante eom

pratica do costura. Rua VI-
cente rie Sousa, 11. Botnfogo —
Perto da rua Bamblna. (75199)E3

PRCCISA-SE 
ajudante- do cos-

tura ou nprendlz adiantada,
pa^a-3? bem. Rua 9 d« Fevereiro
100. Lido. (85314)E3

P"RECISA-SE 
bom .buteiro"para

obras grandes, paejam-só bem:
Urugualana 204. Loja. . (545931E3

R_CÍi3À-S__de~ boa 
"ajudante 

«
costureira; â r. do- Cnteto 62.

sobrado. (70539IE3
R_CÍSA-SE boa ajudante de
costures finas, com pratica de

boas oficinas c uma menina para
rua e n-rematar; A r. Urueualana
103. sob.  (70Õ56IE3

RECISA-SE aprendiz de alfaia-
te A rua Lavradlo 47, 3o. s. 11.

(545441E3

A PRENDIZ com pratica clu »eir-
¦*•*-rulhtiiru ,preoÍBa*»aa A rua Mar-
quês de .'iiipui-.il. 110. iii.ici.i..ik

APRENDÍZA para alta costura"
preclsa-sc; A r. da Carioca 20.

1" andar. (70510)E
T>OMBEIRO hldrnulleo o ajudnn-
Mj to ... Pieclsa-so A rua dos An-
draclns 1_18. (B5023IE

CARPINTEIROS 
— Preelsa-so"a

bons carpinteiros para constru-
çAo, rua 13 de Maio. no lado da
Imprensa Nacional, cstaclona-nen-
to dc automovols. (54318)E

CARPINTEIROS, pedreiros, pó-
dem comparecer para trn'?a-

lhar logo, A rua Carvalho Alvlm
188. Uruguai. (64339)B

DATILOGRAFO 
com conheci--

mentos da língua francesa, pa-
ra escritório do eoml-raões — Pro-
clsa-oo, rapaz da 18 a 22 anos.
Cartas a Caixa Postal 1161.

(55580)E

EMPREGArO 
— Proclsa-se de

pequeno para recados, A Tro-
vessa do Ouvidor 34. (8:051 ÍE

B^

cozinheira;
95.

B.

PRECISA-SE 
ele

t. Sacadura Cabral.'¦ '¦'¦¦ ¦ .¦¦ ¦¦ (j|72B 1S

RÊCISA.SE cozinheira do tri-
vlal fino; A r. 9 ás Feverei-

ro. 37. Copacabana:  <53728)_G

PRÊCISA-SE 
perfeito cozinheiro

com pratica de pensio. Rua
c!a Alfândega 111. (3165716

Í>RECISArSE 
cozinheira do tri- |

¦ vlal e al_uns serviços leves,
para pequena familta; dormir no :
aluguel. Praia üo Ruàsell 84 —
Apart. 22. (75202)6 j

PRECISA-SE 
-ima empregada, |

p_ra lavar e cozinhar pira um 1
casal. Costa Mendes 9. Ramos.

(540U'|6

11. 111.

ARBEIF.O precisa-se de oficial
para hoje. e melo oficial pa-
efetivo; A r. Eenedlto Hipollto

154742) El

BARBEIRO 

~— 
Precisa-se para

..hoje,.Sábado, servindo poda fl-
car efetivo, paga-so 165000. ruà
Sousa Franco 69, pon:o
réis: Vila Isabel.-

PRECISA-SE 
uma mocinha para

ajudante tíe costura, compra-
tico. Rua dos Caluelros 32, 2».
andnr. fim de BarAo de S. F';lx.

(547181E3

JARDINEIROS

JARDINEIRO 
— Prcclsa-se de

perfeito para horta e Jardim,
que v.l a Terezopolls. Exigem-se
referencias. T.-at.ir á r. Qrajaü
n. 134. (54060IE4

EMPREGADO 
— Preclsa-sa de

um com pratica de armerl-
nho, A rua General Câmara, 332.

(55403IE

ESCRITÓRIO 
comercial ndmlte,

a seu serviço, senhora mòdeç-
ta, até 30 anos, nüo se exigindo
pratica, porém dlspo»lçdo ao tra-
balho. ofereccndo-lhs d; Inicio
1&OSO0O; com Armando, dns 10 ho-
ras em ritnnte, A r. Gonçnl".'s 1,6-
do 5, 1° nndar. (75033)E

E_*MPRÊGÁDO 
corri pratica dc

grrencla de hot-l. preels-v-se A
rua Visconde do Rio Brn:i-o 38.

(547771E

I71_erDIDÒRES_de"b*ronze 
— Pre-

¦ c!sn-ae ft r. Visconde ele Ran-
ta Isabel_301.  (85183)E

FUNILEIRO 
fioni, precisa-se. pa-

ga-se bem, Lamina. R. Rln-
chuolo, 21. ""

OF-RECE-SE 
uma aenhora pa-

ra tomar conta dn pwuon do-
ente, ótimas Informnç&os; A r. Ba-
mu Ribeiro 407. Copacabana, tol.
27-íi_504.  (701111) E
rvV-RECR-EE um pedreiro 

"com
" 

pratica de piaiitn.1 e marcação
o compras de matéria;. Caras pa-
ra 73125, na portaria deste Jornal.

(75125)E

|_RECI3A-S- do uni mnrclnelro,
¦*• r. Miguel Couto 32, antl-;a OU-
ri ves. (7234)E

pRECISA-SE ajudantj elo~ mesa
¦*¦ de padaria, A r. Senador Pom-
peu n. 2.  (54452) E

PRECÍSA-SE 
do marrõ"elros7"ca-

vouqueiros o trabalhadores;
trata-so na podrelra da Com-
pnnhla Fornecoclom de Materials.
A r. dos Cajueiros 73. (53365) E

GOVERNANTE 
para apartamento

de cavalheiro e 2 meninos
crescidos, preclsa-sc de moca edu-
cada. com boas referencias. Res-
nas tas com idade. naclonMidndo,
reslden-la. ordenado deseindo, etc.
pnra 95831, na portaria deste Jor-
nal. (95331)2

pRECISA-SE rapaz com praticaA cia ca'çado; A r. General Ca-
marn._332: (4I752IE

PRECÍSA-SE 
de 112 oflclala ido

serrnlhelros e i|3 oficiais fu-
nilelrns e aprcnd'.zoa cem cartolra
profissional. R. do Rlachuelo. 216.

 (554 M) E

|_RECISA-SE de um ofíc'nl ser-•'- r?!h=lro; ú r. Marquês d?
Pombal 98.^ (55328) E

PRECISA-SE 
do meninos para

vender balas dentro de clne-
mas, podendo ganhar ordenados
cio 608 a 1803. trabalhando das 14
As 2 2horas ou dn» 19 As 22 ho-
r.-.s; A r. Miguel dc Frias, 35, loja.
Fica 110 fim da r. Vise. de Itaúna.

(63293)E

PRECISA-SE 
de um melo-oficial

bombeiro hidráulico quo tra-
balhe em bancada. Av. Salvador
ele SA 154. Estado. (85085IE

pRECISA-SE 
'vendê"dõ7~ele—p5o.

* brasileiro; A r. Antônio Bnsl-
lio 103, Tljuca. (55813)E

(sàMSiE pP-ECÍSÃ-SE"de melo pra7lcõ"de
,, ,...¦'., -*• farmácia, de boa aparência, pn-

ra balcáo o dar injeções, dando
referencias. Farmácia Hello. Av.
dos Democráticos 816. Fone 48-
7309. (93330IE

pRECISA-SE bom tervente de
* pedreiro; i r. Iblturuna, 83.
S. CrlstovAo, (86334)-

PR 
ÊC í SA - S E üní cãfp fií tõ íro

competente pura, nMflutnr wi-
quadris, A rua Dezoito dc Outu-
bro 59. Muda da Tljuca. Paga-
so bem.  (73133)E
1 

DRECISA-SE uin rapaz pnra~os• serviços do pequena pensio.
N.lo ontroja marmitas. Rua Pau-
lo do Frontln 44. (34083)E

PRECISA-SE 

"uma~nioclnha~qüe

saiba fazer permnuente. av.
Passos 104. sob. (75181) E

pREOISA-SE do ajudanto^cãfê^.
*¦ telro, com pratica, A ri- . do
Rosário 102. qm preencha as exi-
tendas do Ministério do Trabalho
a Saúde Publica. (95610)E

P"recÍSÃ"s_ 
de serralheiro o

ajudantí» para o tervlço tíe
abrir chaves e concertar fecha-
duras; A r. 3. Pedro 190.

(70365)E

PRECISA-SE 
de moças A r. Se-

nhor dos Passos 48, loja.
(95601)E

PRECISA-SE 
rapas até 16 anca

para aprendiss estofador. Tratar
elas 8 ís 10 horas A Praia de Bo-
tafogo 330.   (54737 )E

PRECISA-SE 
um menino com

pratica de quitanda; tratar A
r. Bela 366. (54739)E

PRECISA-SE 
um menino com

pratica de café. com carteira
profissional;' i r. Dias da Cru?;
n. 482. 54730)E

PRECISA-SE 
de um bom lavador

de carros e mais serviços: pe-
clem-aa referenrias; trata-w á rua
Cosmo Velho 60. (95193)E

'Kil.i Oforeco-ao, elnndo útl-

obséquio, para Manuel Alinelcln. a
r. Vis-.-., do ln;, um, ¦., 59, l-iln. r..i
tel. 23-0308. (-113071'4

ALUGUEL DE
CASAS E CÔMODOS

CENTRO

ALUGAM-SE 
vagas pnra rapa-

zes, desde 160S000, om essa ela
família mlnelru de todo o respe.-
lo, tem tel. Niio falta ngun. A Ave-
nida Passos, 34.  (650331:2

A LUÓAM-SE vagas mobiladas
¦^com farta e ótima pensão, a
rapazes distintos, desde I50S. casa
bem ventilada; Av. Marechal Flu-
riano 133, sob; tel. 43-00-19.

133834I i1

ALUGA-SE 
uma linda caía de

frente, mobilada, sem pens&o,
em casa de família de todo o res-
peito. A' Av. Henrique Veladnreii.
41_, sob., tel. 22-5804. ti 1880 I I J"X 

LUGAM-SE duns salas ds
•*** frente. Juntas ou separadas p.
um bom quarto para rapazes o;t
casal que trabalhe fora. Também
serve para escritório, á rua tía
Candelária. 89. Io and. (02593)12

ALÜGAM-SE 
quartos ou sala.-,.

R. Carlos de Carvalho. 6.
(6-'567l 12

A LUGÃ-SE."a_cavalhelro só, óti-
^* mo quarto, com ou s:m me-
vels; á Avenida Mem dc Sã _;u7,
apart. 10. (52840;12

P^

M'
bem;

ONTADORES o mFCanlcos —
Precisa-se de bon1., partam-se

A Av. Calogcras, 12-A.
(41739IE

LAVOURA para o Distrito Fede-
ral. lugar bom. saudável, ncei-

tam-sc homens com pratica do
lavoura. Fortes. P?.»a-se bem —
Tratar dns 13 As 14 horas. Frei
Caneca 51.

MARGEADOR 
parn maqu-n dn

cilindro — Preelsa-se. A Ave-
nida Aparlcio Bor-res 131; próximo
A Igreja Santa Luzia. Cnsn r!a Ita-
lia. _l731_88iE

MARCENEIRO. 
Preelsn-se. Rua

da CotistltulçAo 23. Neves.
(73190IE

TvrOC?A de boa aparência e mui-
"X ta pratica ofereci-se pira
raixa ou consultório; favor t»l<;-
fonar para 43-3578. (75031 IE

MOÇA 
que trabalhe no comer-

cio procura saln ou quarto
Independente, em cnsa de fí>mí-
lia, no centro. Cartíis pnra 73214
na portaria deste Jornal, com ur-
gencU. LI5 __*___"TlffOÇA 

para chefiar uma secçAo
•*¦*¦* pratica, pr<?cí.a-í-_. ordenado
4509000: A r. Miguel Couto 83.
Io andar, das 8 As 11 horas, com
o Sr. Mendes. 170545)E

pRECISA-SE menino até 16 nnos
*¦ para serviços lev.s, rua Uhlver-
slrincle 52. Andaral: (54393ÍE

pRECISA-SE" do duas maças,
A- broncas, coin pratica em tra-
..alhos com asas do borboleta, ii
ntn_D. Gemrdo. 44-1. (54271 |E

PRECÍSA-SE 
bom empregado,

quo dO bons referencias, quo
saiba um pouco de correspondeu-
cia, para casa de moveis, á rua
General Cnmara, 391. (62885)E

PR_CIS'AM-S_ 
íuniielros na~ín-

brlcn Fnet. R. Barfto de Petro-
polis, 97. Rio Comprido. (70157 lE

13RECISA-SE 
de Um empregaüo.

¦ com pratica do ca.=-i de aves
e para entregas em bicicleta. Exi-
rçem-se referencias: tratar A rua
do Matoso. 23 A, Pniça da Bari-
delra. (70190IE

de pintores para
! um ajüdarita ferrei-

ro com pratica; r. Marquês de
Abrantes 178. (35924IE

trabalhar em pequeno hotel,
com pratica de arrumar, limpar e
encerar. R. Frei Caneca 70. sob.

(7064-DE

PRECISA-SE 
rapaz com cartel-

ra profissional para entregar
pasteis em botequins e ajudar a
noite no fabrico, ordenado 70W00,
casa e refelçfto. 1750741E

PRECISA-SE 
1 ou mnls n_enc!a-

dore? de boas credenciais, paru
a Alfaiataria Barbosa e Irmlos,
rua S. Pedro 145, 1° andar, sala 5.
Paga-se boa pcrcentugem.(53785)E

PRECISA-SE 
oficial dc serralho!-

ro A rui Cândido Benlclo 202,
JacarépaguA. (53765)E

RÉcis.A-SE rapaz de 15 a 13
anos que tenha prática de ofi-

cina. rua Benedito Hípolito 8'..
(53764)3¦•ORECISA-SE bom carpinteiro

*• onra o'ic'iia e obras A rua Be-
nedlto Hipollto 81. (_53783)E

PRECISA-SE 
um raoaz para en-

tre?ar marmitas e outros s_r-
viços ele pensAo. Frei Caneca 60.

(70639)E

ALUGAM-SE 
uma saln do frento

para casal e um quarto com
mobília moderna e vagas para ra-
pazes, em prédio novo: r. ela Cen--
tttUlçAo 23. 1052311 1J

ALUGA-SE 
um quarto mobllaf.o

a uma casal que trabalha
íóra; Av. Mem de SA 234. 2." eu-
dar; tem telefone. (62849)12

ALUGAM-SE 
sala de frente o

quarto pegado, em casa d.
pequena família do respeito, á rua
Carlos Sampaio. 65. sob. (35:359} VI

PRECISA-SEônibus

OFERECE-SEpratica c',3 Jardim
COLADEIRAS 

bons, preclsa-sa pn ,
ra cnpas de borrachas; r. doa \ ros. Tel. 48-0030

Jardlnelro coin |
lavar car-
(41713IEI

de 100
I54774IE1

PRECISA-SE 
cozinheira parn

casa de pequena familia: á r.
Mearim 109. Grajaú. (33751)0

PRECISA-SE 
uma senhora de;

mela Idade, para cozinhar «
lavar a roupa de uma pequena
íamilla. aue durma no trabalho
Traiar 1 r. da Lapa 42. De pre-
ferer.cla branca. (70358)0

PRECISA-SüTüma 
boa cozinhei-

i-a, pr.ra casa cie fahlllla dé
tratamento. D. Marlana 115: —
Botaforo. (75143)6

PRECISAM-SE 
cozinheiras, co-

pelras, arrumadelras, amas se-
cas para boas colocações Imedin-
taa. nAo se cobra comissão do pa-
trfies nem empregadas, rua Pe-
dor I. sob., tel. 22-2572, Llira de
Proieçúo «o Lar Pobre. (95513)6

empregada que
arrumar, em

casa de um casáU Tratar A r. Al-,
Tes Saldanha 114, Copacabana.

íi54034) 6

Barbei:-fida! desembaraçado, pa-üa-se
150S0ÜO. e 1 para hoje. Sábado,
u.iea-sa 153000, rua Uruaunl 166.

(5i762)_l

C"~r*iBELÊIREIP.O 
para Hoje, per-

\ folio em cortes e mi6é-eh-plte*i
paga-se bem. querendo pude fi-
car efetivo. Av. Passas 100. sob.
S.álao Modelo. ^___ _(05602)_E1

Preclsa-so cie
de

Passos 104; sob.
I75185IE1

Inválidos 53. casa ultima.

COSTUREIRA
(55937 )E3

Precisa-se ele*-' 
aprehellz com pratica elo ofl-

einn. Mme'.'Almeida. A rua Mar-
tins Ferreira, 50, Botafogo.

(53772 J&3

CiO-TUREIRA 
eom pratica quó

-'saiba cortar, preclsa-íe; á rua
da Estrela 80-B. ,704201 E 3

ftjoürôitaã ---

OFERECE-£E 
casal português:

homem para Jardlnelro
mulher parn cpzlrih

-lOSTUREIRAS
Precisa -aÊC

luntarioà da

OU
trata-se á rua Vo-
Pr-tria, 286.

i8õ:0J1E3
Precisa-se k r.

453. Botafogo.
(93651) E3

(lOETUREIRA 
— Prec|sn-se

J Sorocaba

MOOA 
pnra chefiar uma teçi.o

que seja ativa. ord. 3008300.
fiança em dinheiro 1:0005: A rua
Miguel Couto 83. sob. 170546IE

mineiro e a i »ÍOçA _ predsa-s
irn; ela refe-I iYl ftpar,ncl

;, esperta,
pratica de

,.  „ .... ._ .. e distinto.
(630001EI ] nrdenado Inicial 1608000; á rua

renelAa dc sua conduta. R. Barfto i vent)fl_. serviço fael
de S. Fellx 144.  
ÍTfereCB^E um Jardlnelro pa". i do Ouvidor 89. 1» andar sala «
t> rá todo o serviço, dá referon- ! das 3 As 9 e das 14 As 1" »«"''•'.
elr.s; tratar A run haddock Ixibo. iiuj^.i:
281). t6K 28-2050.  |52510|_4 I

pRECISA-SE de upl casai de por- |
M

E
ÒÇA corrT~ mais de 18 nnos,
preeisa-se que tenha pratica

195378 )E4 I flsslonal

PRECISA-SE 
de carpinteiro pnra

oficina; r. B?nto Lisboa 142.
que saiba trabalhar. (54330)E

PRECISA-SE 
carregador de mar-

mitas; A rua Regente Feljó 03.
17043!) E_.. -- -

para casa de I ras, á
fa" ' Loja.

Tratar das 9
, Passes

10 tio
a 81 —

(70337 lE

CABELEIREIROumn mocinha com pratica
permanente', Av
Salão Moderno.

OFICIAL 
barbeiro — Predsn-s?,

para hoV. Sábado, paça-cie
!6$000: á rua Senador Euseblo
n. 420. (33878) El

FierÍAL de^bãrbeli-o, preciía-se.
parn hoje, efetivo: paga-se 168.

Av. Suburbana, 1.034-A. tel. 29-
0326. Del Cnsttio. (83204)El

OFICIAL 
barbeiro para hoje. Sa-

batío — Precisa-se á run Aris-
tides Lobo 213, Salf-o Elizabete;
paga-se I660C0. Rio Comórldo.

l'7037;i)El
de oficial barbei-
15S00O; ii rua da

. (53876) El
pRECISA-SEX ro, pagn-ie
Conrclcfto 162

PSECI-A-SE 
de

saiba cozinhar

PRECI_A-SE 
de umn cozinheira

do trivial ílno. dormindo no
aluguel e lave também; A Praln
de Botafogo SOO. (75122)6

RECISA-SE empregada para co-
zlnhar c urruinnr a« mocinha;

á ,\v. Calogeraa,
53. Esplanada.

anel., apt
(55936)0

PRSCISA-SE 
cozinheira que aju-

de na limpeza. Bom ordenado
R. Bamblna, 93, c. 5. (55942)6

p:t_CISA-SE empi-egacla de con-
•*¦ fiança para cozinhar o trivial e
fazer mais alguns serviços em casa
dé pequena família, dorme fórn. A
rua Cachambj \r,e. Meyer. (5378:4)8

pRÉCISA-SÉ-dc-uma çmprêgã-¦*¦ da. para cozlnher e mais ai-
guina serviços, em casa de peque-
r.k família, que duram fórn c dô
referencias. Pago-.e bem. a rua
13 do Maio, 11. sob. (75057')•!

PRECISA-SE 
cie oficial barbeiro

para hoje Sábado, paga-se 148
A r. Silvino Montenogro 102. Pra-
ça da Harmonia, Saúde. (543831 El

P~RECÍs5u5E 
de- tim orícial 

"bnr-

beiro para hoje, Sábado: pôdô
ficar efetivo; paga-so 15?: r. Ria-
Chuolo 387. ("0593) El

P^"R_CISA~-È"'oílclãl 
da-barbei-

ro. Av. Suburbana. 2305, Eng
de Dentro. Largo da Abolição.

(852381E1

PRECISA-SE 
de" 2 bons oficiais

de barbeiro, para Sábado. R.
Urànoa, 74U; paga-so 1B5 a cada.
Bonsucesso. 1852441 Et

COSTURA 
— Preelsn-se do

ajudantes e aprpúdizes., com
prntiee. elo oficina. Mme. Almeida.
R. Martins Ferreira, 50, Botafogo.

I75015IE3

pRECISA-SE,JT mllla, de um Jardlnelro, por- | ÀFERECE-SE.JÃim moço ele boa

1>RECI3A-SE 
ele menino

a io anos, que saiba lèr. escre-
ver, q;ie t-snba roupa que possa se
apresentar eni serviço de cobrança
ordenado 603000. com casa e comi-
da, p.ròcurar Lèòritlno Galdlno; a
rua Dias da Cruz 29, Bar Iinuerlal.

1^704371 _E
RECISA-SE de rnpnz com bas-
tante pratica ri? armarinho; a

Avenida Mem ele SA 127-A.
(70151) E

PRECISA-SE 
de empregaüo de

14 a 16 ano;, para entregar
marmita?: A rua Paulo rie Frõn
tln 64. Rio Ccmprl

R_CIS^SE~c!?*~vui. ciclista; rua
Vls—ondé do Rio Branco 15, Lei-

teria Elite._ (70603)E

PRECISA-SE 
bom passaclor e ln-

vador. na Tinturarla Catete
A r.

PRINCIPIANTE 
em escritório —

Admlte-se um atí 18 anos.
ciue tenha alguma pratica e es-
crevá A maquina com desembr.-
rnço. Cartas oara 53903, na oor-
torla deste JórnnX (53905) E

pRECISA-SEde um português.'.&- 
fcom pratica de bicicleta, para

carvoarla; A run Barroso 44. Co-
pacabana. tel._27-3463. (33311)E

P~RECÍs"Á~SS 
d; ofle'.%i3 e meios

oficiais de encadernação. A rua
Buenos Aires _303. I70029IE

PRECISA-SE~de 
uni rapas bran-

co até 13 anos, para sarvlço de
entregas e limpeza, r.a Conídta-
ria; _ r. Copacabana 209. Exi-
gem-se reíerenclns. (95433IE

P~RECÍ3A-SE 
do um rapaz de 18

a 20 anos de idade, para Ilm-
peza, c:;lge-S- carteira prof.sslo-
nal e referendas; á r. urugualana
u. 87. Portaria. (8528SIE

PRECISA-SE 
de um~rapaz parn

encerar e fázcr' outras Hmpa.-
zas. que dê boas reforenola^; ã

1544101 E ! Praia de BoUfogo.42S. l93495)E

P—RECISA-SE-rapaz' 
com pratica

parn limpeza e entre_nr er.co-
méndas, numa casa de modas; p^-
deiii-te bons referencias. R. do
Catete 2C7. (7052:)E

ALUQAM-SE 
salas o quartos, a,

r. Santana, 83. Rlachuelo, 37;',.
Gamboa, 131 e 161. Arlstldes Lo-
bo. 77, H. Lobo, 456 e Iblturuna,
124, casa 5. (64999) 13
'A LUOAM-SE 2 bons quartos, a
¦**¦ moços do comercio ou casal
que trabalhe fora, cm casa de ír.-
mllla portuguesn, á r. dos Andra-
das, 101, l.o andar. (54051)12

A LUGA-S-I sala de frente, com
¦""^3 sacadas, em casa de íar.ill-.n
da respeito, a senhores do comer-
cio, A rua General Câmara, 11 _,
sob. (95039112

A LUCiA-SE quarto mobilado, a.
¦í*- moço, em casa de família sob-
segada, á rua Conselheiro Joslno,
17. sob. Tel. 22-2775. (95029! 12

LUGA-SE sala mobilada em
sa de moça t.ó. a senhor de
trato, com relativa llberda-

A r. Paulo de Frontln. 73. so-
brado, tem telefone. 162698)U

fino

ALUGA-SE 
pequena casa com

cozinha e quintal, independei!-
te, á r. dos Inválidos 135.

(53351112

ALUGA-SE 
ótima sala. por 22ÕS,

A r. ela Carioca, 40. 2.» and.,
servida por elevador, com multa
luz e própria para escritório ou
atelier. Tratar na Casa AtlaF. 34.

(54385)13
A LUGAM-SE S! magnlfic sa-

**lóes. junto? ou separados, ou
seja todo o 2.° andai.' do prédio
100 da r. Lavradlo. V5r e tratar dns
15 ás 17.30 horas. (55895)12

A" 

~LUGA-SE 
quarto pequeno, mo-

bllado. para rapaz ou casai;
preço 160$: á r.
apart. 22.

Rlachuelo 350.
(70286)'.2

A LÜGA-SE apartamento a cas-.l__ de trato. Tem uma sala, 1 qua

Catete, 21"

..nha o,.,- ,11.,.. .n,„ o. ... e&(?B\»M enfermeiro, deseja colocnr-so em.l.diir

pAMIS
V rlnhe

nâo ftí^ apresentar quem
tiver cm cond
Barata RU- 'ro
horas.

Tel. 23-3201
|85243)E

P" 
R_CÍSÂ~SE eíe ajudante" de
costura, para roupa de ciian-

ea. Rua 1». de Murcò 24. 2o. an-
I03913IE

lições; tratar A rim qualquer hospltnl ou particular ou : TrjaECISA-SS boa empregaria que
o, 51, das 10 As 17 I portaria ele edifício: ÔA referencias , _ ¦ ,b 1&r èierevcr, pr.ra servi-

ielra pratica para caml=R-
ria. rua dos Andradas 29-A, Ca-
mtsarla Bltar. (75154IE3

COSTUREIRAS, 
ajudantes c

aprendizes — Precisa-se. na
Casa Mmo. Liba. paira-*.? bem, á
rua Álvaro Alvlm 24, 6o tetidir.
apto. I, Tel. 42-1815. (95594ÍE3

CtOSTUREIRA 
— Pi-eclsa-se da

' ajudante e u -. anrencllz;
Senador Dantas 118-C. apto

(41375IE4

1>RECISA-SE 
uni homem com

pratica de lavoura honesto «
com referencio*. Informações pe-
10 tel 23-6372 (705641E4

.-APATICIUOS E AJUDANTES

a r
412.

(7063DE3
Õ.STUREIRAS — Precisa-se dc
ajudantes e aprendizes ndle.n-

tadas. R. ela Quitanda 32. l»nn-
dar, sala 3.   (347021E3
A ro. Ar cliégada 

"do 
Norte, bem i

r educada e boa aparência, de-1
seja encontrar easn d- òilnio tra-
tamento, para trabalhar eni cov
turas ou pnra dama ele compn-
nhla. podendo her chamada pelo
telefone 28-3595. (95467) E3

PRECISA-SE 
de bom oficial sa-

pãtelío, pura concertos, para
afetivo, á rua UrAnoS 10B2, Ra-
mos. (9541 l)E5

PRECISA-iru para
Crlstováo 53.

A r. SAo
(70257IE5

para

G,

PRECISA-SE 
de cozinheira e

mais serviços leves, que durma
fura: â r. Gpneral Ssverlaho 17-5.
c;_0. Botafogo. (85303)6

pRÊCISA-SE 
"de^òzlnlielra "sa-

¦* bendo fazer bem o trivial e
que duvma no aluguel, ordenado
I20S: A r. Soares Cabral 52. Ln-
tranjelras. (85281)6

pRECISA-SE dc boa cozinheira
¦*• do trivial fino. dc todo o asseio
para ^asa de família sem crianças.
Tia Av. Atlântica. Posto 3. NAo
ea faz auestSo que tenha um fi-
lho. exlelndo-se norAm ótimos re-
ferenclas. sem a que. e Inútil
imresontar-se. Tratar A r. Tone-
leros 55. c. 1. Copacabana.

.9549410
pI!ÈCISA-SE de uma boa cozi-•a nhel.-a. oue tenha referencias
e oue durma fora; á r. Santo
Amaro 93. Catete. 17058416

PRECISA-SE 
uni oficial barbeiro

para hoje. Sábado, paga-se:
IBS. Rua ParapApanema 138 —
EstaçAo dc Olaria. (54363)E1

1>RECISA-SE 
õFllcr.1 do b:v.-beírõ

¦ para hoje. Sábado, paga-se 17$
A :-. Gal. Polldoro 240. P>teio-jo.

_  i_f7oaeaiEi
pRECISA-SE da bom oficial bar^
*- beiro, para ho'c. Sabndo. pa-

15R0""- A rua Bento Lisboa
54. Catete. (70527) El

PRECISA-SE 
de oficial barbeiro

paru hole. A Praça Tlradei.t:'.*
74. canto da rua Lfxlo. (70528)El

P
*¦ TO.
se 15S

*pRECIftA-£F ele alurt.-nte de eo-* filha é rfa Qr-i-ral Br.'-e 73*- -i o~~> r"i Bela. 3. Crlíto-*f?p. ',•.472^1';

T>R E CIS Ã~SÊ lima êmpíê gad a,•*¦ qu-? saiba cozinhar. Fr?f Ca-
r.eca 259. 1° andar. (53904)6

pREOISArSE uma emnre.adã"pa-
¦*- ra cozinhar no trivial f!no em
pequena perí*-o. ord. 150». refe-
r—e!-.: r. Sto. Amaro IR. Cate-
*e 170355 iC

pRSCISA-SE de cri:'nhe!r2 quex faca o trivial virlado: A rua
S Luís Gonzaga 232. (54740.6

T>RECISA-SE uni ajudante de
•*• zinha o um --eitlor dí tal

eo-
he-

R. Barão de Ubá 40-A.
«70619)6

RECISA-SE um oficial barbei-
pnrn hole. Sábado. Paia-
Rua Jullo do Carmo 159

(5390_3_)E1

PRÊCISA-SE 
um oficial"""barbei-

ro. para hoje, sábado, paga-se
15S. Snlfio Neusa. Praça dn Re-
publica 4-3. (9530OE1

pRECISA-SE dc eiõis ¦:¦ ofíolnls
*¦ bari>eirrs. Dará hojo, Eabado,
onín-se IcilOOè; A rua Catu-nbl
n. 92. Salílo Moreira. (955991 Et

pRECISA-_E 
"bom"-oficial 

bar-
•*- beirn poTft bole. Sábado: t.at.1-
¦n 1780C0. R. Sousa P •—ns 137-B.
Engenho Novo. (70610)El

P~R__'ÍSA-SÈ 
um boiii" c-üe-afiTc,

barbeiro, oara hole, Sábado!
Paiça-âe 15$. Rua do Lavtv-fUa if.7

 (953911 EI

pREClSA~SE~êl. um oíldarnnr-
A beiro para hoje, A r. elo Ros-.-
rio 99. (70533) El

CA1XEIROS E AJUDANTES

madeira parn casa de alio tra-
tamento, portuguesa; orei. 180S.
Vila Isabel, ponto do SIOÓ. âeha-
dor Nabuoo, 2. i703.7'iE3

P"'ltECISA-SE"bcns 
costureiras dc

camisas da homem, para tra- i
liulharem Internas; na Manufatura j pRECISA-SE um sapateiro p.vra
de Roupas Brancas "S. Jorge". A ! A cdncertcrt e um aprendiz no

13P.ECISA-SE 
bom oficial

concertos elo calçados. R. Aris-
tldes Cairo, 309. Meyer. |55041)E3

R._CI5A-SE.l;oU n-.eio oficial d(
sapateiro para concertos, rua

Visconde de Santa Cruz 31. casa 1
Engenho Novo. 155903 )E_

ÕSPOelTAlí-RES e posponta-
delras — Precisa-se na Cia. do

Calçados D. N. B. Av. Pedro II.
380. paga-se bem. (54370)E5

PRECISA-SE 
de oficiais de Luis

XV o ponto esteira. R. Saca-
duri Cabrai, 55, sob., Prr.cn Maua.

(85226) E5

S. Pedro 133, I» and. (85008) E3 I ZAa-TrAa. Praça TiradentosSK

PRECISA-SE 
com

dadeiras a mão

im aoroncllz
,tcs 3
(54087IE5•¦^^ncla bor- .

para atelier. ! pRECISA-SE 
montadores e cose-

que saibam fazer aplicado e crivo, * '»^es de ponto-esvelra; Ave-
• ¦• fo, 

pnga- -nida Gomes Freire 93. Com car-

de bca conduta. Tratar pelo tel. i
23-5454. (95575IE

.'ERECE-SE um senhor para
tomar conta de edifício ou

avenida, com multa pratica e boas
referencias, nüo tem filhos: a
quem Interessar, tel. 25-0397. re-
cados para o Sr. Soverlno das 8
ás 19 horas. .!1?.L°.°'E

Oferecesse" 
moça. para teleiq-

pista cie h <;l ou casa de saú-
de. ou outro serviço; quem se ln-
teressnr à favor escrever pr.ra a
portaria deste Jornal a 85134.

(85134 )E
FERECE~SE um rapa'z de 14
anos para casa de família, pa-

rs qualquer trabalho. Trata-se á
r. Demetrlo Ribeiro 392, casa 5.

170403 lE
F-RECE-SÉ homem e'e idacíe,
português, para porteiro ou

encan-eijado ele edifício, com pra-
Hen o boas referencias: A rua do
Cateto 333, lei, 25-1339. (54652)E

OFERECE-SE 
uma senhora de

Idade', pnclonte com pratica elo
enfermeira para tratar de doente
ou pnra companhia de um casal
sem filho---, favo;- p-ocurür A -.-. .'r*o
Pedro 203. 2o n:id«'.'. (70,177)E

FEREOB-SE 
"caoaí 

parn tomar
conta ele prédio de companhia

ou soeliedade, com reilclencta o
rondlcôe.i a combinar. Tratar com
D. Gloria, pelo tüefone 22-0354.

(70010 lE

leves, ner-?_~arlo referencias:
tratar nn rua Carvalho Alvlm 122.
transversal A rua Uruguai.

(553001 E
ÕRECISA-SE de bons serralhel-
X ros: A run Se-ador Pomoeu 43
a 58, tel. 43-2335. com St. Do-
mlngos. 55632) E

PRSCISA-SE 
empregada para pe- i

quena pensfto, ajudar r.a co- \
zlnha, e serviços leves, para dor- ;
mir fora: tratar à rua Leandro
Martins 75, sob.  154773)3

ÍÍ_CISA-£Ê bom' carpinteiro
com pratica de fabrico elo cs-

qúadrlas e outros serviços flnÒ3 do
oflelna. paga-ss bem: rua Volun-
taríos da Pátria 207. Bota'070.

(54713.E
enfermeira para

tlde*
(95639lE

e arru-
Av,

to, cozinha, fogão a Rás. banheiro
completo, tanque e Área. Edifício
novo. Linda vista. A r. Pinto Mar-
tins. 3, próximo á Lp -ira d- Sta.
Teresa. (54330)12

PRECISA-SEcasa d<
IjoIk) 115.

PRECISAPedro Américo 42. 49-
E dc bombeiro;

1795.
0419)

rua

PRECISA-SE 
do uma perfeita

oasâatí^tra nari brim. a ru'j.
do Lavradlo, 137. Tinturarla Leal.

(533S9)E

PRECISA-SE 
cie um menino pn-

ra tímarinhci. à rip Mirlz e
r-,-ros, 73. cm frente á Sánrt" Pu-
blica. (70495)E

PRECI-A-SE 
entiracioi-

mador que tenha pratica. Av
_ .11 cn... (SÕG23SMsm ele 43. sob.

ALUGA-SE 
pequeno escritório

encerado, com limpeza, por
100í>, A r. Buenos Aires, 120, lo.le.

(70214)12

LUaA.M-iE~Vj._as, com pon-
tio, & r. Alfândega. 216. so-

brado. pro:;. A Av, Passos. Ponsr.;
Normal. 162985)'. i

ALUGAM-SE 
boiy quarto

Ia de frente, a rapazes
falate, A r. Silva Jardim, i
ça Tiradentes; n.lo falta n

9. Pra-

(93351)12
LUGA-SE sobrado, para iam'

ALUGA•lia. A

P.ECISA.SE rai
balae

cas da C^níiireira. e".l
ra orof'.?s'.o'iial. Tratn
poiito Pntrone. E-itaçáo d

Vise. de Itaúna. 68.
(93262)13

I.CCA-iE-tom quarto, areja-
familia. a ca-

., , „.. - ! s .1, podendo lavar e cozinhar. _~no"'d_ ' ''. Rlachuelo, 222. sob., bairro Fa-aa 
Bar-- tlma. ._..__?._;:ic'21**

PREOISA-SE 
ra-ôaz para. vende- ALUGA-SE bom

dor de ba:n= a bc/do da5 bar- l^do. oni.c-SU de

cns

! M°=-âc.;.\s
(54760)E

cisa-se,
A LUGA-SE esplendido quarto
". paia casal ou pura rapazes, cmrapazes, preci

vleo fácil e distinto, i casa di família, com toi o confor
Tratar com o Sr. Leite. A Trav. to. Tel. 22-250:, r. do Riaçliuelo
do Ouvidor 38. Io andar. n .1"8

193204 lE ' ' " (83060)12

Pli:-::CIS4-S'S 
de u:n rapaz pare

fazer llmpera, entregar embru-
¦¦. 

•¦••...Üa Senado:- Eu?.
(55931lE

PRECIdor

.0

trabnlhando com perfelçA.i
so» bem, oara tratar à rua Oona-
cabana 36u, ap. 111. (55917)Ba

P_ 
RECÍSA-SE dc aprendiz ele cos-
turoira. r. Benjamim Constant

Hl, apart. 4. Fone 42-5218,
(41984)E3

OFERECE-SE senhora «iria de.

/"•AIXEIRO com pratica de cafô
^-'e restaurant?. precIs-.-s?. eom
ótimas referencias.
1, Grajnü.

Sá Viana
155472IE2

CAIXEIRO, 
que saiba andar de

bicicleta, precisa-se á r. Bam-
bina 81. Botafogo*~ 

ÂÍXEIRO-"
(85285)E2

CAIXEIRO 
com pratica de bo

teaulm, que rie r?rerencín«.
nreí'sa-5.-1. R. Dlimed^s Trota,
n. 130. Lareo do Itararí. Ramos.

(73018IE2
/"-AIXEIRO — Pred?3-£; um ra-
^-/pa? com pratica de .rmazero;
á r. Éacadura Cabral 71.

(51743j_2

PRECISA-SE 
de ajudantes ele cos-

tura com, prateia dí> oficinas
do centro; r. 7 de Setembro 84, 2o.

(70220) E3

PRECISA-SE perfeitas ajueínntes
com pnftlca ele boas oficinas,

Diign-se bem, rua Santa Lurla fl.
ap^õ. _ (5448B2E3

PRÉCISA-S- 
de bordadelras A

mAo. mira trabalhar em case
de família. E' favor trazerem
Amostras; A rua Viveiros de Cas-
tro, 161. Copacabana. (62075)E3

PRECISA-SE 
costureira de mãb.

A r. dos Inválidos, 94. sob.
(70154J_E3

pRECISA-SE de coiíui.lras c de
* atuc'ante-.. Pa->n-Sí bem. C*s*
Donuvllle. Av. Atlântica. 354. lo-
Jiu 170162IE3

PRECISA-SE 
de boas ajudantes

para alta costura o aprendiz;
paga-se bem. r. Sorocaba 133. com
Mme. Margnrlt. (53611IE3

PRECISA-SE 

"d> 
costureiras e

aludantes. na Av. Mem ds S4.
20,_Mme. Sampaio. _ (85203)E3

PRECISA-SE 
de perfeita 

"costu-

relra e aju-lante a-^-ntn-is: A
rua Setiuelra C.amoos 210. sob.

 (41811) E 3

PRECISA-SE perfslta ajudante
de ces-ura. R. Sousa Mmn. ?7.

apt. 11. Tel. 27-8828. (851011E3

pRECISA-SE de ncabadelras qu--*¦ saibam case"»* c-^rn mPoncza, á
Av. Mem de SA, 319. ri.

.704821E3
RECISA-SE de bo". co.«ture!-

nli!dr-te« c—>i praf-a
Paga-se bem. P-. da Pa*"»''» 43.

195559) E3

PR 
Ei

rns

teira profi&sionr.l. (54542) E5

pRECISA-SE 2 oficiais sapatel-
*¦ ros oara concertos; á r. do Ca-
tote. 125. (75027)E3

P_,"r_CISA-SE 
2 oficiais para

concerto de calçado; paga-se.
bom; A r. BarAo de Mesquita,
241, 2° and. loja, Andarai.

(75030 )E5

PRECISA-SE pospoutad.lra com
pratica para cintos de couro,

rua 7 Setembro 84, 2o. (95638)_3

CHAÜFFEtIRS
E MECÂNICOS

CKAUFFEUR 
mecânico — Ofere-

co-se para casa de família, por-
tueuês e dando boas referencias;
tratar n rua Visconde de Pirata
627. Ipanema. (0202B)X1

CIÍAUFFEUR 
— Ô"íerece-fe"co-.n

13 anos üc carteira, de cí-r,
branca, tendo pratica de partlcu-
lar. caminhão è carro de entreja,
chamar Vicente Rosa. 22-3333.

(70447) E 6

0FERF.CE.8E 
ciiauffeur com

pratica o oreciiüo. tel. 22-1121.
chamar Américo Silva. (9352õ)EC

^F_R_CE.SE~iim~cl-._uffcu_r—ltã^-' llano, nara tra^a^har en Mi*
ro nart^u^pr. te*n 8 ^nos de c^.r-
»-!ra. Cb~"-ir D. Rose-'-, tsl»-
fone 22-9571.  (70471 )E3

pltsóis".-s_ rhauffcur trazen-
l m r"'»-enc'as. -ua C—""'> -"a
Bonfim 3C8. ord. 3001. (53747) XI

EMPREGOS DIVERSOS

A VENIDA.
** pre *?*?:'?
'Icnnl «ira
"»iíe ct,"*u*"'

PreoUA-s». como em-
tlxó, d* pintor profls-
v^rrf-ln o Côn_Srvá*íft.

i b»ri eaúosrtes -Tirais
r«»  i ld—• - ¦

niiorn nu sonhor cnm filho-.; dA
referp^cías: telefonar por í-vor,
25-5307. (93139)11

Ol-TRECE-SE 
rapai do 18 anos,

reoem-saido do colégio catôli-
co. para escritório, casa coin?r-
ciai, etc; cartas por favor para
Joruc. r. Leopoldo Fróls. 3. 2."
andar. (95435)E

lhos. etc
bio. 53. loj

RECISA-SE dfí um bom lava-
passaclor; A r. Llclnlo

Cardoso 15-A. Benílea. (53671 )E

P"R_c"íSA^SE"de 
^carpinteiros, pn •

ra oficina. A rua da Mi'v''. 23.
Botafogo. 17045311.:

P'RECIÍ?A-SS- 
- rapft* com pratica

di botecülni. A ri Lluo Ta'xal-
ra, 5. Est. do Rocha. _ (830091E

PRECISA-SE 

"para 
padaria, aju-

dante ele mesa. R. Est-Co cl;
Ei; 125. i55379)E

P" 
R_ToiSA-SÍf carpinteiros na fa-
briea ele oarrocoí-lns, em frento

A estaçRo do Bonsucesso.
170404)E

RECI2A-BE dê oarpjnielros; A
rui Leite de Abreu 15. Em

frsiitu A estaòRo da Muda.-040ÜIE

'V^l ALUGAM

PASSADEIRAS 
— Pi-eclsa-se que. | -^T- bom in

passem vestidos e cascmlra com
perfelçAò: r cio CateW 355-A. tln-
turalra Elite do Brf_U. (530ô_2|E

RAPAZ solteiro, com grande pra-
tlca em movimento sernl ele

í.ensao,
13.

E salas e quartos;
mobilados, com ou sem

á rua Paulo dc Frontln.
(53799)'12

4 LUC
-_. viaconde de Ita- ina. 10.

155302) Vi
sala dc fren-escritório, tendo trabalhado na » LUGA-SE linda

praça ele S. Paulo. Com caligrafia At mobilada, o rapaces ou se-
e cohheolmenta do mecanbgrafla. nhor. Henrique Valadares. 152.
Chamados peta Armando. Tel. 25- aoart. 52. (95272)12
02-17. das 9 ás 11 e dns 17 As 18
lio. as. »

"_,-í-,T' ' 
A LUGA-SE por '.SO-;. quarto bem

(4i74i)U __mobllado, independem

RAPAZ 
— Precisa-se pnra

VI

para
i senhor de trato, em palacete con-
| fortavel. R. Monte Alegre. 23: um
i passo da r. Rlachuelo. : ¦'¦¦•

lavar
.Idrca ein fabrica ele perfuma- .^ 

rias e llmpe-za. Exlaem-se do boa ; 
>.__. 

de BOnh:)ra estrangeira, ultl-
conduta e trabalhador; A ru:i fe- m Davim»nto. (55741)13
relra Nunes, 350. yna r.abo.i.^^1 --^¦-St-,_ -^-^^-^

Roceiro 
—* Preblsa-se de um I do3 ^

cn?al pr.ra ixiqueno laranjal, é i l0i 2iUi
o unlco eni -regado pnra tudo;
tratar A run S. .T3sé n.
loin dos Fog6is Marlvaldi

] dos e Independente. ;i r. Rlochu?-

nal ALUGA-SE umn pequena s;>:.c
I^Vclc frente. A rua Oonçalvcí

i T02CD)'. J

OFERECE-SE 
um homem pnra

encarrcg-aclo dc edifício ou
nvenlda, dc toda a confiança, dan-
elo ns melhores referencias: tratar
A Praça Governadores, 11. tola-
fone 22-1087. (75049JE

OFÈRECE-SE 
encerador blscatei-

ro, do toda o confiança, tale-
fone 22-2212, Manuel Gouveia.

(75050IE

OFERECE-SE 
bom rapaz, pnra

casa do familia, dando as me-
Ihores rofercnelas. encera, lava
carro e sabe dlrlclr. compreende)
de Jardliiclivi. Tratar: Volunta-
rios da Pistrla 433, sob., procurar
por D. BabA. (34039 |E

pRECISA-SE e.v aludan*-'
¦*¦ relra. para alfaiate de
ra; á rua Had. Lobo 12S. loja.

(9554S)E3

ros tu-
filho-

OFERECE-SE 
rapaz com IS anos

quer ocuoar-se qualquer sarvi-
ço, das 13 As 18 horas, ganhando
pouco ordenado. Rcsnostas pnra
53801. na portaria deste Jornal.

(33801)E
FERECS-SÊ encerador c lava-
dor de. cairo, eneera-se desde

2B000. a pessoa que precisar. Tol
28-1218. (543_U)E

0~FERECÊ^SE 
um pedreiro elo-

trlclsta e pintor. nAo so Ineo-
moda de tomar conta ele casas o
avenidas, casado nAo tem filhos.
Tel. 32-0579. Maria. (62395)S

F_R_C_-SE um menino e me-
nina d* 13 anos para serviços

leves, a menina oríã de m5e o
li-nj mocinha com 15 unos para
r^nsíra. nu érruir^J.Mtaí a rua Pe-
dn Alves 1S3. Praia Forno--..

(62319IE

F-R_CE-S_ uma senhora irio-

Precisa-se 
paasador do

1

case-
mira na Tinturarla Leme, A r.

Gustavo Sampaio 218. Tel. 27-
3758. ______?

RECISA-SE bombeiro hldraull-
co para blscatca; A r

rãJA 270, Ipanema.
Vise. PI-
(543Ü01E

PRECISA-SE 
ele carregador para

padaria: u Avenida Marèclial
Flo-.-lano 116. (70571IE

PRECISA-SE 
uma moça que te-

nha pratica de balcão do tln-
turarla: á r. dò Catete 235.

(7054-DE

PRIVi

PRE-a

içcs leves ele fnbrlca. A rua
General Oaldu-éll .281-A. {95350)B

-SS de masareie ou la-
dor da pratos, com pratica

úo restaurante, ouo tenha cartel-
ra; á rua General Câmara 223.

(05329 )E

PRECISA-SE 
de .rapn- ciclista,

<iue dê boas referencias; A rua
Conde de Bonfim 340. Confeitaria
Tljuca. (53810IE

RECISA-SE de eletricista, parn
Instalações do forca e luz: A

rua Ma-lz c Barros 409. Telefo-
ne 28-2451. (54637 )E

RECÍSA-SE de meios oficiais
imprssaores. de maouli.a pe-

ouena. A rua do Senado 8. Grafica
Universal. (751661E

RAPAZ 
com 19 anos. com pratl-

cn do escritório, sabendo dati-
logrnfla. deseja emprego om em-
prega ou escritório. Resposta por
favor, para 43-4336, Sr. Armando.

(55753IE
D APAZ forte, educado, chegado
it ha pouco do Interior, oferece-

sa oni-n ounlquer serviço diurno,
te!.' 27-7752. <70103)E

I34S6-. lE | Dins. 83. 1° and.

VLUGAM-SE 
quarto o sala di

frente, para moços solteiro''
ou casal sem fllthos. A rua di
America. 41. caw 9. 170087112

A LUGA-SE ótimo quarto cm ca-
*-__ sa seria e sossegada, ã rua So-
nador Pompeu 153. sob.' (35484) ia

RAPAZ 
do 22 anos. tontlo cursos

glnasi.il e de datilografia, ca-
dernota de reservista, boas apre-
sentnçftss. oferece-se para serviço
em escritório, laboratório ou qunl-
quer ciue esteia A nltura elo suas
possibilidades. Cartas pnra C. Al-
ves. R. Mario Viana, 415. Niterói.

(55650 )E
mlPOGRAFIA — Precisa-se uni
X bom c-o-.noosltor com bastante
pratica, e marreador pira maoulr
ha peauena. rua Evarlsto da Vel-
ga 132-A. fundos. (95546IE

S" 
ERRALHEÍRÒS Õ ajudantes,
práticos — Precisa-*; A rua

Desembargador Ml' -> 121, fun-
dos com Sr. Henrique.

(85042)E

•Tdencia. r^e.onr.Il^id:*. re-íerm-
alas e salário mèüsal ott* díâii* e
telef ?n» para ur Cisma. i. tudo
em carta a cs'.<s Jornal o -11597. ' -—id» o-'-nado.

(.415-7J U Tal. 26-3310.

PRECISA-SE 
de um bom pedrel-

ro: perçá-se bem, é oara poucos
dios; r. S. CrlstovAo 597, As 7 hs.

(85301 )E

PRECISA-SF 
ajudante, ninueln-

dor. r. do Catete 32G. (703901E

OFERE:sa para dama d? r-onnanhSa
J PsrflcoÃ leves. Nfto 1rz qurãt&o de

•—*-.*_¦* /.-¦•-f.nrir. Di re,-*rpncla .
1,34027)3

PRECA
USArSE na Fabrlcs M:-"ho-,

_ rua Pln-o T-'es 246-A. !• mr-
cio dos bondes Ja~i.-»onruA. nio-
cas com pratica. Excusr.do apre-
aíivtar-se não tendo pratica.

(33752)E

TELEFONISTA 
— Oferece-se, dn

Llrtli. para companhia ou ho-
tpl. tÕ.Qfono 25-4770. 170452) E

IPOOrTfiA • Preesa-so bom
marp-^^dor. para maquina oe-

ouenn, Phen'x. R. Evar. da Vel.a.
l-">-4 fun-tnq. I70128IE

ALUGA-SE em «vsa dc iam'-
A na ele todo o respeito, um
aunrto pnrn rounzes, tem bomba
elétrica. nAo falta acua, a rli"j
Visconde elo Rio Branco 4,. ..-»
and. (009751.13

ALUGA-S" 
um quarto pequeno.

para um raon7. Indcóanden^'**
nAo falta ngun. A run Vlscòntl» do
Rio Branco 47. 2- nnd. (35378),-

4 LUGA-SE um ouarto de fren-
A te. lndepend -n*". mobllãc11,
narn cavalheiro cll=tii-io. A rua do
Rezende, 43. cpart. 1, l°„an_-,„

(020 ».) í

\ LUGA-SE prédio A ma Andra
A Cavalcanti, 23. Aberto dos 9
As 10 horas. Li3!!2..'-^

A1.

-Í^IDRACEIRO Precisa-se ofl-
cia! ou meio oficial perfeito. _ 

ouo tenha csrtelra profissional e ; uberdade relativa: r. dos />r-os 4'.
ferram.-nta. R. S. JoAo Batista, (70338)1-

do eom ou s»m oensAo. A Ave-
nida Marechal Florle--^ Peixoto.
146. sob. N. B. — Entreela p3-
Ia Casa Mineira, tem tc'"_''J°-). 

?

LUGAM-SE quartos com e se o.
mobília em c:.=a d» famlMa cr--«

nensío: A rua Vlscondf do IU
Branco 24, sob., tel. 42-Ct.O

[j-liia i - -

LUGAM-SE salas o qunrtos bem
mobilados ou sem mobl'Ia. c.tii

ferram...
n. 13. Botafogo, esquina de Vo-
luntarlos. (34377)E

\"'>_ND_ÕbRES 
—Precisa-se para

bilis. carnmeloc e bonb-.">"s: or-
d.rid') ou comlsifto a e-X>lh:i do
randídaío: t-ntar na Fabrica Me-
lho-: _ rus Pinto Te!-*. "41-A. 1»
sscçio dc bondes de Jacarfoaguà

ALUOAM-SEc
-.-¦a saln e una

oorta nirn negocio: FI"""-7--í
radentes_49. sob.  ('03431 _•*;

LUGAM-SE ótimas va-as e^
frerte mobllae'"?. cem boarns-

ss. caie1, 'te., a rs—<r,es dfcrtln.cí,
deide 160». Av. Marecha J?*mJ*J-

,\ndradas. {,,0-iti-l(33753jE no 42, esq

*-^.^&*F*tty^?%*Ég!SS!i^ '.¦wáyr-cii. . ^.'^^¦^¦¦^¦¦¦f*'*-¦'•. i¦¦-¦ ,. ^.¦^-.^i^,^^r^,.jrr. .



ALUGA-SE 
um quarto com cn-

tiirada independente, Junto com
banheiro, a rapaz do comerclu
com responsabilidade, que esteja
cri condições o seja unlco lnqul-
Uno, á rua Regente Feljó. 52, 1°
una. (70083)12

ALUGA-SE por S3CS mensais, o
sobrado 117, da Av, Gomes

Freire. As chaves se encontram
no n. 121. sobrado, da mesma
avenida, onde se trata. (70260112

LÜGA-SE A porta da Av. Ma-
rechal Floriano 10B, com cll-

relto a sala e quarto por 3503;
nervo para qualquer negocio.

(95386U2
LUGA-SE üm sobrado para
Companhia ou Emprera nio

Berve para ramllla. Av. Marechal
Floriano Peixoto 22. (03351)12

A 
LÜGAM-SE salas Ce frente mo-
btlánas com todo conforto,

podendo lavar e cozinhar, para" cusals ou cavalheiros. Av. Mem
tle. Sá 77. tol. 22-3863. (70274)12

cômodo a
mocos, tem Janela

para a área e boas comodidades
por 803, rua Barão 6. Fclix 42.(543-.0I12

A LUGA-SE ófnía casa cum
*rV_

ALUGA-SE pequeno
casal ou 2

toclo
o conforto paru pequena f.iml-

lia, com fogáo a gás ci luz Já II-
nados, dua.s grandes u: _¦_.¦•, des-
]_i_a. banheiro completo o tclo-
fone. Ver das 8.30 « 11 horas o cias
14 ás 10. Av. Mem dc Sá 183.

_(75195)13
mobiladoA LUGA-S- qu:.r;o*"*¦ para casal, náo falta ngua; A

cia Alfândega, 130. esquina do
Andradas; tel. 43-3434. (05448)12

ALÜGA-SE 
o sobrado dit rua

Sáo Pedro 202, chaves no mes-
mo. (85321)12

LÜGA-SE o sobrado á Avenida
Gomes Freire 1-8, 4 salas, de

frente, banheiro e cozinha, alu-
guel 5505. Fiança 1:6503.

_J 180319)12
LUGA-SE otlmo quarto mobl-
lado e com pensio. para casn!

ou dois rapazes, c duas vagas; A
rua da Carioca 26, 2o andar.

(54746)12

ALUGA-SE 
bom aposento a ra-

paz solteiro ou casal sem fl-
lhos, rua General Câmara 262.

(54311)12

ALUGA-SE 
bom quarto tíe fren-

te e sobrado de esquina, com
S quartos e duas salas, rua Io de
Março 145, armazém. (53848)12

LÜCt^SÊTli-m^q-arto multo
arejado, com ou sem moveis,

boa pensão, a casal ou a mocos
dc respeito, trocam-se referencias,
ti rua da Assembléia 28, 2" andar.

(54411) 12

|A LUGAM-SE sala c quarto, a se-
•"nhor só, com pequena llber-
dade. ou casal que trabalhe íóra,
â ma Conselheiro Joslno 25. te-
lefone 42-4804. (95288)12

LUGA-SE á rua do Rlachuelo
152 casa de 8 quartos e duas

nela-, com bom quintal aluguel
•7OOS00O a quem ficar com alguns
Troveis e dois anos de contrato:
tratar na mesma. (9.295)12

LTJGA-SE ótimo quarto para
casal sem filhos ou rapazes.

em casa do senhora só: trata-se â
rua Frei Caneca 131, sobrado. Te-
lefone 22-5920. __________

mobilado, a
-rapazes '» comercio, ou vagas,

com ou sem pensão: á.rua do Se-
liado 276. Tel. 22-6314. (5450o) 12

n_LUGA-SE uma vaga para ra-
-ÍV paz, com pensáo. á rua São
.¦José 13. 1» andar, por 1808. Tel.
42 -64 57. (54436)1-

7 A LUGAM-SE grandes salas cie
-c*_rent_ o grandes quartos, com
banheiro completo e telefone, pa-
ra pessoas de tratamento. Avda.
Mem de Sá 183. 1" andar. Vêr
das 8,30 ás 10,30 o do 13 ás 16
horas. .3.21) 12

I A LUGA-SE sala para rapazes do
•*'»-0O1T_roio, com luz, ngua e te-
Jcfone, com 4 sacadas de frente,
_ rua do Lavradlo 8. Praça Tira-
dentes. (54039)12

| A LUGA-SE quarto mo
-"*• rapazes 'J comercio.

ALUG 
\-SE em casa de familla,

a rapazes, uma ótima sala do
frente, mobilada, A Avenida Hen-
rique Valadares 152, apto. 21.(51747)12

Al.UGA-SE 
bom quarto cinca

sa dc família A
00, c. ».

r.

JORNAL DO BRASIL — SÁBADO, 7 DE MAIO DE 1933
RUAAluiGal. Pedra

(70365)12

ALUGA-SEr
i recentemente

reformada com dois quartos,
duas aaltis c demais dependências.
R. das E.c.idlnliai do Oliveira 29,
próximo il r. Dr. Nabuco de
Freitas. (54731)12

ALUGA-SE 
loja com residência

A r. dos Invalido.-, 117, por
60OS mensais. As chaves estão no
115. ao lado. Trata-se á r. La-
vradio 85, das 14 Aa 16 horas.

(54734)12

ALUGA-SE 
sala de frente mobi-

lada pare. um ou dois rs.a-
zes em casa de família. Av. Go-
mes Freire 01, sob. Tem telefo-
ne. (54699)12

ALUGA-SE 
uma sala para ca-

sal ou 2 senhores, está Um-
pa náo falta agua. Lugar sosse-
eado. Aluguel 140S00O, á rua tío
LavTatílo._,122_. i7__?__ 2

ALÜGA-SE 
peite Independente

do sobrado, com 2 quartos, sa-
Ia. etc., por 3308000. á Av. Fran-
cisco Blcalho, 405. fim da rua Se-
nador Euzeblo, próximo A Praça
da Bandeira. (83094)12

ALUGA-SE 
A rua do Lavradlo,

122, casa 14, um quarto a ca-
sal sem filhos ou 2 rapazes do
comercio. 85127)12

ALUOAM-SE quartos c salas, pa-
ra casal ou solteiro, todos de

frente e agua corrente. Av. Hen-
rlque Valadares. 141. (85207)12

IA LUGA-SE esplendida sala de
.rente, mobilada, o magnífico

quarto, a casal de tratamento, em
casa de família de todo o res-
T .to. Av. Henrique Valadares. 41.
__eo. (64918)12

LUGAM-SE, desde 85$, ótimos
cômodos, á r. Frei Caneca 382.

Chaves com o encarregada. Tra-
lar á r. do Mercado 13. (62834)13
"TLUGA-SE 

por 290S parte lnde-
*» pendente de uma casa, proxl-
mo á r. Riachuelo: 2 quartos, sr.la
de frente c cozinha, com fogão
a gás. R. Monte Alegre 71.

(64597)12

ALUGA-SE 
um grande armazém

para deposito, com entrada
pela rua dn Senado 329. Trata-
se á Av. Rio Branco 243. Io.

_. Í559S5) 12
LUGAM-SE em pensão familiar
um quarto mobilado com pen-

são, para casal, c vagas a soltei-
ros. ótimo local: á r. Silvio Ro-
mero 20. Tel. 22-3350. (54562)12

LUGA-SÊ sala de frente, para
alfaiate, c. quartos para soltei-

ros; á rua Barão de S. Fellx 48.
(70572)12

ALUGAM-SE 
uma porta o uma

sala Juntos: r. dos Inválidos
115; trata-so na mesma. (93501)12

ALUGA-SE 
um quarto grando a

moços ou casal sem filhos, com
ou sem mobília, casa de familla:
rua André Cavalcanti 1_. Tol. 22-
3372; (05500M2

ALUGA 
_5E s.ila Independente,

por 13.3, Junto a um cabelel-
relro, ou trasos-i.a-re um cobrado.
todos o_ tnr*..tll!.c*- s_o comer-
ciais: aluguel 1:000s: cxlso-se
bom flador ou 3 me .s em deno-
sito. Vir e tratar á Av. Passos
103. sob;, com Pedro. (03603)12

LÜGA-SE esplendido quarto
mobil. do arejado e com caca-

da espaçosa, com ót.tma pensSo.
para rapazes decentes; á r. tía As-
sembléia 27, Io and. Tel. 42-0308.

 (70347)12

ALUGA-EE ótima casa-com-4
espaçosos quartos. 2 magnlfl-

cas salas. 2 be.A3 varandas, copa,
quarto de baubo completo, cozi-
nha. banheiro nara emorc .ado; á
r. Costa Bastes 12. ' 

(70652)12

APOSENTO 
de frente, mobilado,

independente, com roupa cie
cama. com boa pensão, eufó de
manha, nlugu-se a rapaz ou ac-
nhor distinto quo trabalhe íóra,
em cnsa de casal só, unlco lnqul-
llno, casa encerada, sem crian-
ças, e com t-.cí_>nc, bom banhei-
ro. preço total 3503000. Ladeira
Senado- Dantas 8-A. (54730)12
Apartamentos «; «gsfè
Dantas 29. Alugam-so novos, com
todo conforto. Tratar: "Bastos de
Oliveira" SI A. Rua Ouvidor 09.

(70537)12

APARTAMENTO 
— Aluga-so A

rua Murato-I 2. com sala, 2
quartos, etc. Pinturas o forraçáo
novas. (53788)12

AFPARTAMENTO — Aluga-se
ótimo, para um ou doía ca-

sais, aluguel módico: ver o tratar
A rua dó Lavradlo 172, apto. 3.

(54749H2

A LUOA-SE quurto, não e de-"¦frente., a moços ou a casal qus
trabalhe fora; rua Visconde de
Itaúna 98, entre Praça 11 e Praça
da Renubllca. (53770)12

ALUGA-SE quarto paTa casal
vagas pnra rapazes com

são e mobília: Av. R.
2o andar, em frente

__a-
Branco 245
Cinelandia.

(70666)12

ALUGA-SE 
a casa

vat
da rua Gra-

tal 54, chaves no n. 56. tra-
ta-.se á rua da Assembléia 72. tel.
22-4E02. (53788)12

ALUGA-SE parte de um andar
térreo para pensfto ou familla

com ou sem moveis, rua Santa
Luzia 176, tel. 42-5845. (53759)12

ALUGA-SE grande armazém, A
rua Primeiro de Março 147.

junto ao Ministério da Marinha,
serve para qualquer negocio: tra-
ta-se no local. (70574)12
ALI

x_te.
LUGA-SE uma boa sala de fren-

Av. Rio Branco 90 .Io ond.
(95455)12

AÍi.o-í» s. àUmo sobrado, á Av._.iuga-se Mem de Sa 27S.
Chaves no local. Tratar á r. do
Ouvidor 90, tel. 23-1825. ramal
26. 169325)12

ALUGA-SE 
sala, mobilada, em

casa do estrangeiro, a sonhor
só. Entrada Independente. Rua

ALUGA-SE 
ôtlmo sobrado. nSo

ss oucr crianças. 3 peças, etc.
2303000 mensais. A Ladeira do
Barroío 49, próximo á Estrada de
Ferro. (53736)J2

LUGA-SE quarto para rapaz
solteiro, com ou sem moveis.

á Avenida Henrique Valodares 08
Apart. 38. (51615)12

APARTAMENTO 
— Aluga-c-e I

quarto mobilado c| todo con-
forto. R. Gal. Cnldtt.ll 263. 3"
andar, tem telefone. (34582)13

A' 
___£_-> MENTOS — A' Avenida
Mem de Sá 25.) — Aluíam-se

ótimos npartamentos, pinturas
novas, construçáo moderna, fino
acabamento, próximo ao centro,
com agua quente o gás Incluídos
no aluguel: 380. e 400S000. Tra-
tar: F. R. de Aqulno & Cia.
Ltda.; A Avenida Rio Branco 01,
0o andar, salas 1, 3, 5 e 7. Tele-
fone 23-1830.  (53370)12

APARTAMENTO 
—"Edifício Pia-

za; r. do Passeio. Traspassa-
se o n. 57 de frente, com terra-
co, com o resto do contrato. In-
formações pelos tels. 22-4031 c
••2-0255. (53948) 12

RUA 
Fiel C.iiuca, 200 — Alu.ia-

,.c paqueno dobrado. Tratar: . .
R. de Aqulno _ Cia. Ltda. Av. Rio
Branco, 01, 0o, salas, 1, 3. 5 c 7.
Tol. 23-1830. _ 133838)12

SALA 
— Alüga-sc, a dols~pas_os

da Avenida, em cena do so.-c-
go; náo falta agua. 11. do Rosa-
rio 112, 2" andar. (720033)12
(JALA- cíe~frente ótima, grande,
?J aluga.., r. doa'Invalido. 30-

(95807)12
SALA 

o quarto, 150Í000 — Alu-
gam-se A rua Costa Bastos 88,

casa I, próximo A rua Rlachuelo,
fogáo a gás e multa agua, uni-
co ínoulllno. (75168)12

SALA 
bem moollacia, limpa a

pouco. 2.0«. c grande quarto
180J. nau mesmas condições, ca-
sa tío moça protegida, a outra
nos mesmas condições. R. cloSc-
nado 47. térreo. (70317)12

APARTAMENTOS 
— Alugam-se

para familla com todo o con-
forto moderno e por preços modl-
cos; á ruá do Senado 181.

(70430) 12

Rlachuelo, 368. Tel. 42-9262.
(85233)12

VLUQAM-SE 
bons quartos, mo-

blladas ou vagas, a moços do
comercio, na praça Tlradentes 09,
_o andar. (70444) 12

LÜGAM-SE dois cômodos para
casal, encerado uma vez por

m_s, por 150S, dois cômodos para
«oltelro, -sendo um 35S c o outro
_õ.; á Ladeira João Homem 34.

(6343)12

ALUGA-SE 
sobrado loja do Ed.

Weimar; á rua México 161. 103
metro., quadrado*; tratar na Ave-
nitía Nilo Peçanha 155. raia 614.

(70462) 12

A!íitlGA-SE boa casa com dois
t<quartos e duas salas, banheiro

« tc-reno; A rua Dr. Nunes 32.,
«_ chaves estão no mesmo e tra-
tar no Beco do Fidalgo 20.

(70458) 12
LÜGAM-SE salas, com pensão.
mobiladas ou não, a casais ou

Tagas r rapazes do comercio; á
r. 

"da 
Candelária, 90, 2o and.

(53706)12

ALUGA-SE 
á Av. Henrique Va-

ladares. 98. apto. 53. telefone
42-1684, quarto de frente mobl-
lado. a senhor distinto; tratar até
12 horas, diariamente. (75028)12

LUGA-SÉf um magnífico arina-
zem para graide Indústria etc:,

á Av. Mem de Sá 29S. Tratar no
n. 296. (05524)12

ALUGA-SE 
vaga de quarto, boa

pensno. a portuguesa, tem te-
lefone e multa agua. Buenos Al-
res 177. (5.613)12

A LUGAM-SE duas vagas em sa-
^*-la de frente e um ótimo qusr-
to para 2 senhores ou rapazes,
com ou sem pen?ao. ú. rua May-
rink Veiga. 11, 2° and. (75030)12

ÍDO_-_ um bom quarto de
r.nte. para casal, com pen-

são. em c."a dc f?milla de res-
peito, próximo da Caaa Carvalho,
n.i PensRo Senra. Tel. 22-5510, á
Av. Rio Branco, 161, 2o and.

(35230JJ2
LÜiãÃ^SÊ^um quarto-mobilado
com todo o conforto, pnra oi-

sal ou a cavalheiros, á rua dos
Arcos n. 82-A. Tel. 22-4303.

(70641)12

Vlu
.c_-.fr

APARTAMENTO 
— Aluga-so de

frente, grande auarto, sala.
coz., banheiro, a quem ficar com
os moveis: á rua Senador Danta.a
18j_apart._211 (?£_?.___?

AMPLOS 
s-lfi.3 — Alugam-se á

rua Uruguaíana 113, Inf. na
loia.  _ 

(70010)12

APARTAMENTO 
— Traspa3sa-se.

de frente (2). no 2.° and. do
edlflc'0 Fellx Dulce. A r. Luis de
Camões, 75. Vêr e tratar no mes-
mo. durante o dia. (55923)12

KÍHTAMÉNTÒS — Alugam-se
apartamentos com boas aco-

modaçóes; Av. Mem de SA 108;
tratar no local, com o encarrega-
do. (35.35)12

SALAS 
do fronto — Alugam-na

duas excelentes sala? do frente
com ólmas sacadas, em casa de
casr.l distinto e de todo o raspei-
to. Pôde lavar pouca rouoa e co-
7inhr.r. fo.S.0 a ?.-; á rua Barão
dc S. Fellx 20, 1°. (53728)12
S""_LAO~ 

— "Aluga-co 
o 2o af'ar

da rua Urugmiana 1 e 3, es-
aulna da rua tía Carioca com ele-
vador entrada Independente. Tra-
ta-se na loja. (54071)12

SALAS 
amplas e arejadas para

escritórios, no moderno Edlfl-
cio Slmócs desde 220S com luz.
agua abundante, ótimo serviço de
elevador, na C3q. de Ourives e a
dois passos da Av. Rio Branco.
R. Teofllo Ottonl 113. Tels. 23-
54S8 e 43-1293. (03113)12

Presidem to Birroso, 12. —
Aluga-sci cu-ii, nova. com 4

quartos, «ala, fogão n gás o ba-
nhelro completo; para vôr s tra-
lar_dti«_0 As 12 lis. (75003)13

SALA 
de frente com q.iarto |un-

to, aluga-se em casa de faml-
lia cll3tlnta a pessoas cio respeito,
a r. São Cristóvão 47. Estaclo
d» Sá. Tem telefono. (53550113

PRAIA FORMOSA

ALUGAM-SE 
ótimos quartos bem

arejados, podem lavar c cozi-
nhar, desde 65$, 704 c 808000, po-
dem ser vi.tos tctíos os dias; á
rua Nabuco da Freitas 2C3, tel.
22-1569, Praia Formosa.

(41794) 14

SALA 
cie frente aluga-se em ca-

sa ,de casal a senhora de res-
peito,'com chuveiro quente e frio,
unlca Inquilina, pedem-se e d&o-
se referencias. Aluguel 1508. Rua
Invalidas 38. térreo. (41887112

SALA 
— Aluga-se lndepenciu.ite

casa de família a rapaz do co-
merclo ou a senhor: Á Av, Mem
de Sá 103, 2". Preço I40S.

(62769)12

SALA 
e quarto alugam

do Rezende 80. 2o and
morada, casa
respeito.

á rua
ótima

família de todo
(33045)12

A LUGAM-SE salas e quartos, A
"-rua da Gamboa 131 c 161, rua
Santana 83, Rlachuelo 373. Dr.
SA Freire 116.  (04997)_14

AijUiin-b-. 
uma casa com _

quartos, uma sala, em ponto
errando, com ççô*. e encerada, á ruá
Rego Barros. 88. Chaves no 92.
parto das ruas Senador Pompeu e
America. _.oostto ou Manca. Alu-
guel .706000 e t9xas._(-5323)14

ALUGA-SE 
ir.n epartamento eom

grande sala. quarto, cozinha
com _on._-o a g*ís c banheiro; a
travessa -rito Tehãlra, 18. tele-
fone 43-6.".3í;_220IÇ000. (53472) H

ALUGA-SE 
sobrado no /o, _ salas,

frente. 3 quartos com ar dlré-
to, nfio falta agua; preço modtcc;
r. Sara 72-A, tratar no mesmo —
Santo Cristo. (54434114

;LÜC.ÃM-SÊ salas quortos, com
co-rent'*. em predio no-

vo. ã rua do Livramento. 20'..

ALUCIAM-SE 
uniu i.ila e quarto

mobilados, pura moçoi «oltet-
ros ou casal som filhes; aluguel
220»; r. da Lapa 85, sob. (73313)10

ALÜGÁ-SE 
ótima casa. r. Pedro

Amorloo no, por 700,; trata-te
Av. IMo Branco 2.2, acb.

(9337. 1)16

ALUGA-fronte, mobilada, caia com to-
do conforto, a cavalheiro d. alto
tratamento, casal que trabalhe frt-
ra ou 2 moços do comercio: á r.
Correia Dutra 144, tel. 25-0669.

(54203)16
A LUGA-SE confortável sala de

*r* frente, com ou som nvvcls, por
170-t. para casal de trato, a r. Ben-
Jamlm Constant, 78, Gloria.

(35559)16

ALUGAM-S.E 
sala eu quarto,

mobilada, independente, casa
sos5.-g.idr; n?i falta agua. Rua
Santo Amaro 63, Catete.

(41495)16

4 P.MÍT.'
•f» 11. 7,

A PAR'A. rua

ALUGA-SE 
um sobrado por 410S.

A rua Barão d. Guaratlb?. 20.
Cat_c: tratar na loja. (55934116

ALUC.
-t»-:"TU;
vo. á i
Edificio LIvr. mento. (4570311*

da Ame-
ALUGA-SS 

casa na rua
rica 153, fundos: traía-. . ra

(02776) 14mesma.
LÜGA-SÉ por 53* bom quarto
para homem, r. da Am?r_a 80,

sob. (70588)14
cnsa com tre*

èJu.s saK_; corlnba,
Ebrolrri Uruguai 17

. da Providência-. As
. 13. Tratar .elo tá-

ALUGA-SE 
um bom quarto llm-

po a casal que náo cozinhe, á
travessa Benteyl 14, térreo, entra-
da pela rua dos Inválidos 70.

„,, (95335)12

ALUGA-SE 
sala em casa dc pe-

quena família, a casal ou ra-
paz, com nensfto. preço 3001000:-- ¦ • — issn i,

(75207)12
á rua do Rlachuelo 89.

ALUGA-SE 
em casa de pequena

família, de multo respeito, um
quarto mobilado, a raoazes ou a
senhor que trabalhe fora. A rua
André Cavalcanti 120, sobrado.

(75177)12

ALUGAM-SE 
saia c quarto p.-.ra

escritório, ou casal, A rua SVn
José 7. 1° andar. (70.35)12

ALUGA-SE 
um 

"ótimo 
quarto

encerado, em casa de família
seria, para moças solteiras, tem
telefone, á rua dos Inválidos. 49.

(85253112

ALUGA-SE 
boa sala sem mobi-

lia, á Avenida Henrlqu? Vala-
dares 

'lô2, apto- 19, Io andar.
1.547261 1

ALUGA-SE 
um bom quarto para

moças solteiras em casa do fa-
milla. com ou sem moveis: á rua
Conselheiro Joslno 13, '..lefone
22-6596. (54727)12

Ã LUGAM-SE duas boa
•^"•¦wrceiro andar

salas no
da praça Floria-

T.o 55. sacada para a avenida,
tambem so alug*a uma dependen-
ria própria para oficina, labora-
torio. et.c: tratar com o Dr. Hum-
berro Chaves. (55337)12
f A LUGA-SE um bom Io and.. A
-*V.riia Senador Dantas, 34. e
uma boa casn á rua do Catete.
Trata-se no mesmo. (55982)13

A.LUGAM-SE duas salas de fren-

tre.tar á rua
í.° andar.

de São Pcclro. 206.
(83160) 12

ALUGA-SE 
ótima sala de fren-

te, para solteiro, em casa dc.
todo o resnelto: á r. André Ca-•valcantl 138, Io. (53977)12

¦para
balhe

ALUGA-SE quarto, para rapais
•ou casal, á r. Paula Matos. 59.

lunto ft r. Frei Caneca. .35102)12

IA LUGÂ-SE sala;, tratar A ri da
-"¦Quitanda. 32, sob. (55952)12
il LUGA-SE bom quarto dc fren-
-t* te, em casa sossegada, serve

2 rapazes ou casal que tra-
fora; tem tel. e muita agua.

Praça. Joáo Pessoa, 10, 1.° andar.(85159 )_V2
\ zMqJl-SE quarto, mobilado, a

¦«¦casal que trabalhe fora ou pes-
*oa discreta. R. Rezende. 46. apt.
t. 4-.° andar. (53713)12

LÜGAM-SE quartos para mo-
ços do comercio ou casais que

trabalhem fora. em predio com
multa ordem e bastante agua;
preços de 70$ e 85$; á r. do La
Tradio, 144. (53720112

ALUGA-SE 
o apartamento B: A

rua Monte Alegro 12, com sa-
Ia. dois quartos, banheiro c cozi-
nha. alugue! 450S000. (55994) 12

ALUGA-SE 
smplo quarto mobl-

lado. Independente, a um ou
dois senhores de tratamento. Av.
Mem de Sá 234. 4°_and:_ I7059J. )12

LUGA-SE casa com 3 quartos.
sala, cozinha, banheiro com-

pl.to o varanda, com pinturas no-
vas: 1 ladeira Senador Dantas 13:
tratar na mesma. '"°___._2

LÜGÃM-SE~cluas salas do fren-
te, a casal sem fühos, com ou

sem pensão, em c_sa de família.
Av. Marechal Floriano 171, sob.,
tem telefone. _(54712) 12

A~—LUGAM-SE 
uma saia de frente

e um quarto bem mobilados:
corn boa pensão, para casal ou
nequena família, em rasa de fa-
müia dc tedo o rosnelto; trata-se
r. 7 do Setembro 101, Io and.

(53899)12
__JgÀ.SE uni quarto mobilado
oara um ou 2 rapazes do co-

mefeio. agua com abundância,
120$; r. Frei Caneca 43. sob.

(70307112
LUGAM-SHI.¦¦; vagas com ótimas
refeições, a rapazes, á rua da

Constltulçáo, 10. 2o and. (7504H'.2
LÜGA-SE 

"ótima 
saia do fren-

te. com duas sacados, a cisa!
3cm filhos, em casa cie família,
iinicos Inquilinos; A Praça da Re-
publica, 193. lado dx Caso da
Moeda. 185212)12

ALUGA-SE 
soçç-o para chapéus

ou vestidos, á rua Uruguaíana

ALUGAM-SE 
bom quarto e duas

vagas em ótima sala cie frente.
tíe 4 sacadas, a r.iparcã distintos,
em casa de famPia: á rua P.-lmel-
ro de Marco 116, 2" andar.

(95598112

ALUGA-SE 
nu Galeria Cruzeiro,

o _" andar da rua ... José 112.
¦ldenct?.

(70377112
para pensáo ou

to bem
^•mobilado a cavalheiro distinto
cn apartamento sos.se _do e ns-
seiado. Ed'fIcio Ibiá. An. 53. Av.
Henrique Valadares 143-r:.

(53860)12

LUGÃM-SE quarta? com o-n-
_f.o a raoazes d o có_T>arcto: a

PÓtnpeu 238. 193336) 12

LUGA-SE ótimo quar

Sen.

APARTAMENTO 
— Aluga-se a

casal, com duas peças e área:
troçam-se referencias; aluguel
210 .. á r. do Rlachuelo, 1'0-A. ca-
sa V. (35588)12

C—ENTRO 
— Áíuga _; ótima lo-

Ja: à r. Senador Pompeu 219
e trr-.f.a-ce na mesma rua n. 231.
loja de ferragens. (33691)12

CENTRO 
— Aluganv-_ os pavl-

m.mtcs superiores dn predio da
rua da Candelária 40. Aluguel
750?. Tratar na Seccáo Predial
do Banco do comercio. Tel: 23-
459__ (75101)12

C"ENTRO. 
Aluga-se o sobrado do

predio A rua tío Rosário 174,
com arnulos ouartos e palas. Alu-
guel 7005. Trata-se na Secçáo
Predial do Banco do Com»-cio —
Tel. 23-4393.  (75100)12

CASAL 
educado, sem filhos, pre-

cisa com urgência, sala eu
auarto de frente, f-em moveis, em
caca de familla, no centro, o .de
possa lavar e cozinhar. Prefere
entre as praças da Reoubllca «
15 de Novembro. Dá referenciaç.
Paga vencido. Propostas A 95505
na portaria do Jornal. (95305)12
•gDIFICIO ALVES — r. Vis-

conrle. Itaúna, c«. Gene-
ral Caldwell — Alugam-sc
novos e. neon»nos anartamen-
tos, a __0SOOO e 4OOSOOO. Tra-
tar: "Bastos de Oliveira" S'\:
r. Ouvidor. 59. (70518)12

EM 
casa de casai aluga-se gran-

de quarto a uma senhora ou
senhor distinto. Tratar A r. do
Carmo 02, 2' ai _.vr. (70554)12
¦ppIEIClÒ .MPÊRÍb.:-— O. lmos
-*-1 aparte méritos o _ala._ pnva o.-
crltorl . á Praça Floriano ">. Cl-
nelardia. 170536)12

rem fl-
tga-s? ótimo quarto de

frente; com movei'., a uma ou
duas mocas oti? trabalhem fora;
á r. S. Francisco da Pralnha 4ü,
apart. V. 2o andar, próximo A
Praça Mauá. Unlco lnqu:lino

(85006112

TRASPASSA-SE 
uma casa com 10

quartos, todos mobilados e to-
dos de frente, motivo de viagem.
A rua Regente Feljó 112. sob, es-
quina dc Alfândega. (70422) 12

TRÀSPÁ"_SA"-SE" 
"o—contrato 

do
ótima residência: a r. do Re-

zende 17. Ver unicamente das 8
ás 11 horas. (70398)12

TRASPASSA-SE 
a c!iave-"de um

sobrado próprio pira pansfib;
que ciá 200S000 de lucro, quarto
p_tra morar, trata-se d... II á_ 12
horos â rua Visconde do Rto
Branco 30. sobrpdo. (53?09il2

T"RÃSPASSA-SE 
~~o 

contrato de
uma boa loja. ladrl.hada, com

morada, têm fogão a çás. Ou ven-
de-se o negocio que é de armar!-
nho por preço de ocasiáo; r. Barão
de S. Fellx 46. (53393112

VAGAS 
— Alugam-se duas óti-

mas vagas mobtladr.s para ho-
m3ns. em casa de paquena faml-
lia. Preço 60"; A r. Senhor do
Matozinhos 22, sob. Tel. 22--«7õ3

(70330)12

VAGA, 
um ranaz prerura outro

p_ra companheiro de 1 quar-
to mobilado e corn pansáo, c-s.
de peouena fa^Ula; oreeo 160 _?:
á rua do Lavradlo 190, -" s>ndar;

103538)12

ALUGA-SE 
uma

quartos, c'u-s
Ftc., á rua
Ant. I.adelr
chaves no i
lefone 29-3636. (5.597114

CASA 
— Aluga-se á rua do Pro-

poslto 68. com uma sala e deis
quartos e mais p?rt_m~_s; exig?-
. . deposito: ver e tratar das 12
horas em diante: esta ru-> fica na
Praça da Harmonia. (702.3)14

RTFAR^ZE 
2 4 -- .iluga-se e-;-

te predio com do's ouartos.
durs salas, etc. Trotar A rua Ge-
neral Câmara 22, Io. (54670)14

ALUGAM-SS 
bons quartos com"u ssm movais, em moderna

casa ds oi mento armado, a rapa-
ses ou c?sa!s sem fllho.~, ! min'u>
to da Gloria: 1403 a 130S. Can-
dido Msndes, 57. (53639)13

ALÜGA-SE 
"im 

casa dã .vmllla,
ampla e arejada sala e maia

um quarto, com ou sem move li.
a casal ou rapaz que trabalhe
fórr.; A r. Senador CorrMa 3. cs-
quina de Conde do Baependl.

(53379)10
A LUGAM-SE quartos c salas pa-¦frVra cesaíà sem filhos, cm predio

com muito assMo o ordem, com
bastante o .ua c grandes áreas,
p_cos dc 838. 90S e 100$. còm dl-
relto ao telefone. R. Sta. Crlstl-
na. 4. Gloria. ^ _ (53722)16

ALUGA-SE 
"na 

Gloria, ótimo
quarto com ou sem moveis o

com pensão, a dois ou trôs rapa-
zes distintos ou mocas, cm con-
fortavcl prcdlo moderno; à rua
Cândido Mendes 10, sob.

(55969116

PARTAMENTO. Aluga-M O d!
da rua Pedro .\mert»j,

5H, cum 3 quartos, uma salu.br-
nhelro completo <i .todo confor-
to moderno. Trata•_«_ a rua dca
Ourives ô. Cosa Ilciriz. Cl-OK:

 (BM25_I1'>
ABTAMBNTO nu aiorla — .V

Cândido Mendes, 111 —
Aludam-se no Edit.clo S. LuIíí, '1
ótimos apartam?nto_, com llndli
vista para o mar, r-indo um com
.". quártoSi salas; cozinha, etc, t_
mitro menor com 2 quartos, sala»
etc, ambos com modernas *in.i-
talaçôea sanitárias. Podem aer
vistos diariamentei Chaves com o
encarregado; informações A r. l"
cie Março. 107. 2o, ou pelos teleín-
n:s^ 23-2537 e 42-1583. (75067)16

APARTAMENTO 
— Tr_spo.vf_-so

um á rua Santo Amaro 20, np.
3. com uma sala. 2 quartos, cozi-
nha, banheiro, geladeira elétrica,
área, etc, preço 500S. (70354)10

CASAL 
mineiro distinto, r. Con-

dc Baependl 74. Junto Fraqa,
.1036 de Alencar aluga linda fala
de frente, asrua corrente, Io an-
da**, .em movei., n mais 1 quarto,
andar térreo, frente, com alguns
moveia.  (93516)15

CASA 
dc famtlia _lmplas7Tu_c._

sa cozinheira qu. saiba o trl-
Via!, que trate do alguma rounn,
dormindo no aluguel. H. do Ca-
tete, 139, sob. (5599011.

CATETE 
— R. Sto. Amaro, UO.

Aluga-so sala, mobilada, no-
va, a moço solteiro, em casa do
família estrangeira. Prcco 1405.

(70178)16

E_f 
apartamento de casal fe

lhos. nluga-s-7 ótimo quar

y.-GA-S —
V mob-.-3't.áí
¦¦ob. p.er_.

Aluga m-.*re ótimas;
f r. S. P"-"-o 9,5.,
05. (7510S)12

Tbsobb — Sala de; frente" Tem
.-ve*..s ocea solteiros: á r. Ear3o

de São Feilx 51, sob.. sa'a 9.
(70364)12

da rua

MANGUE

ALUCAM-SE, 
confrtavel sala de

frente e quarto, ótimos para
consultório ou moradia, a casaià
sem filho-, á r. Vise. de Itaúna 185.
Prç. 1! de Junho. (55495)15

LÜGÃM-SE*- um quarto por
1105 e outro por 120$, a quem

náo tiver crianças, podendo lavar
e cozinhar, Miguel de Frias 35,
sobrado. (54309)15

ALUG V'-3_ quarto, mobilado,
com foupa de cama e. caffi, em

casa limpa c sossegada; A r. Sto.
Amaro. 44. (53691)16

A 
LUOA-SE predio, á r. Farneze,

34, 2 quartos e duas salas.
Tratar á r. General Câmara. 22. 1°
andar. (64777)15

^_ ___^
com dois

á r. General
(41372)15

ALUGA-SE 
o predio

nedito Hlpoilto 5i.
pavímentos. Tratar
Câmara 22. Io andar.

.O _iii.il. A;u?a-se o da rua
i. anuars,0 Bf,nto ?íl. Tra-
tar na loja. Tel 23-4310.

(33299)12

ESTACIO OE SA"

ALUGA-SE por 3505000 e taxes,
sobrado com 3 quartos, sala,

etc, fogáo e aquecedor á gás; á
r. Liur- Araújo 107 (próximo a
Salvador tíe Sá. zona familiar.
Chaves por lavor no n. 1C3, qu.-
tanda. 163443) 13

A" 
"XÜGA-SE 

sala di frente, mele-
pendente, cm casa nova. e tíe

família, p i casal ou solteiro.
„m telefone; á rua Machado
Coelho 109. Largo Estaclo de Si.

(3533J)!3

A LUGA-SE o pavimento térreo
"-da r. Carmo Neto 133, com 4
quarto-i, sala. banheiro, agua cor-
rente cm toJos ci quartos: as
chaves no sobrrdo e tratar á r.
do Teatro 25, Casa Osório.

(75112)15

ALUGA-SE quarto sem moveis,
em casa tíj família, a rapazes

ou a casais, sem filhos, com eu
sem nensão. Rua Jullo do Carmo
n. 81. (95502)13

ÕR contrato — Aluga-se casa,
com tres ouartos. duas salas,

bom oulntal: á rua Joáo Caetano
57. Tratar á Avenida Marechal
Floriano 116. _j70570)15
EM 

"casa 
de pequena familla.

a!Úg..-._ parte de rasa. sondo
2 ouartos c sala de Jantar, com
dlráito a cozinhar e lavar: só sem
orUneasj pluguel 250 . não falta
agua, á r. Santana, 113, 3.° and.

(53672)13
ÜA JõâõTcaetano, 139. Alma-
sa quarto, a casal cem filhes.

(70'.61)I5

ALUGAM-SE 
os 2 grandes pre-

dios da r. Sto. Amaro, 73 e
75. Propostas declarando o preço
do aluguel, pagamento de todos
os impostos o iudlcanc\. flador
ldon?o. A locadora rèséryã-se o
direito do não aceitar nenhuma
proposta, cas'? n5o seja atingido
o preço conveniente. A_3 propostas
serão abertos no dia 12 do cor-
rente, ós 17 horas, na presença
dos concorrentes na secretaria da
Dmofietnola Portuguesa, á r. Sto.
Amaro. 80. (85201) 10

IiUGA-SE quarto mobilado,pa-
moço. com alTunvi. llbêrda-

d.: c_L_>a sossegada e com telefo-
ne; á r. Benjamln Constant 124.

(75109)10
UGAM-SB cm cara üe faml-

ouartos a 120. c 1-10.000,

CATETE. 
Aluga-ne um quarto,

cm casa de. família de todo
o respeito, a senhora que traba-
lhe fora. ou a rapai, solteiro -
Bento Lisboa 123. I703O8I16

C— 
ATETE — Aluga-so excelcntó
sala de frente, bem mobilada,

com ótima pensáo. e bom quar-to; sossego c conforto, a casais o
cavalheiros. R. Carvalho Montei-
ro. 21. (53237) 1G
T\OIS quartos Juntos, tem mo--*-'vel£. cont 5 janelas, muito are-
jados, em casa d» familla 5055033-
da, preço razoável; alugam-se, á
r. Cândido Mendes 43. (75082)IR

A^(

AIUC
-^^lia.
não falta . Tua
Constant 133,

rua Bm'amlm
e'.e. (33879)'.."

T7iDr.ICIO Mlnrs Gerais — Alu-
*-4gam-se os 2 único, apartamen-
tos vagos nesse edifício á rua San-
to Amaro n. 5. sendo 1 com 2
quartos, urna _._\\%. r--ntrad_. br-
nh.iro c cozinha e outra com en-
trada. 1 sala. 1 qur-.rr.n, banheiro
. co7,I-'.ia. Tratar: F. R. do Aqi:'.-
no fc Cia. Ltda. Av. Rio Branco 91,
6o, salas 1, 3, 5 e 7. Tel. 23-1830.

(53810)13

Edifício 
itacoloml

se o lU-UOSO ap
no

Aluga-
partamento n. 4 .

ndar, em predio acabado
ruir. com linda vl3ta para

bi-hí? da Guanabara, com 4 qua'-
tos. 3 salas. 2 banheiros o ma'õ
dependências: Praia do Ru = -.:'.l
n. 153, Junto ao Hotel Gloria. Tra-
tar á rua do Rosário 67. Io. tel.
23-4627. (53799)16

AMILÍÃ dc tratamento ãltiram

14. loja.
qualquer

tem exposição, tratar A
hora. (70507112

ALUGAM-SE 
ótimas vagas, a ra-

oazes distintos em casa de fa-
milla: á Draça Tíradcn'<-s R3, 2o
andara J85198) 12

A LUGA-SE quarto rl-o.mente
-**mobilado, a senhor d'stlnto. a
rua Paulo de Frontln 132, t-rreo
Telefone 22-3482. (95522)12

ALUGA-SE quarto com entraria
Independente, inoveis c rou.

pa: náo falta agua: preço 140.;
á Av. Mem dc Sá. 236. (750.0)12

¦£*• com ótima pens&o e café, to-
do conforto, a cavalheiros de res-
peito. Tem telefone 22-7037 —
Rua da Carioea 12, 2o. indar.

(7320B)12

ALUGAM-SE 
duas vagas, cm sa-

Ia dc frente, com pensão, pc-
de referencias. Av. Rio Branco.
23. 2° andar. (54309)12

At-UGAM-SS 
quartos

sáo, á r. di Mfárid
andar. Tel. 43-5183.

A RMAZEM — Aluga-se parte,-C*serve para oficina ou fabrica,
tambem so aluja uma porta; á r.
3. Josi 23. (70675)12

ALUGAM-SE 
boas vagas e quar-

tos. de frente, a rapazes do co-
merclo. com pensão: á Travessa
do Ouvidor 11. 1" and. (93613)12

ALUGA-SE 
ótima sala para mo

dista ou chapele'ra no pi'

ALUGA-SE 
um quarto, com pen-

;;Ao a dois ou tros rapr..;s do
comercio e uma s~.la de frente,
tem telefone e náo falta agua: á
r. Rosário 105. 2° and. (93582112

I.UGA-SE por 40OSO0O. casa ln-
dependente (bungalow). con

duas salrs. tres quartos, banho!-
ro, cozinha, outras dependências
e terraço com vlsta panorâmica.
Para imediata entrega. Concliçáo:
comprar alguma mobília aue guar-
nece a casa. Dua.s entradas, Ã ri
Joaquim Murtlnho e ru. do Ria-
chuelo 39. casa 24. visitar drs 11
6s 15 horas. - (93-47.7) 1.3

com pen-
B?a 55; !.n
(70026112

A" 

"LUGA-SE" 
um-"grande quarto

arelatío. pc-ra casr.l ou rapazes,
rasa de familla c não íalta agua.
á r. Sete de Setembro 115. 2°.
tel. 42-4616. (70379)12

LÜOÀM-SE. quarto «'sala com
comunicação. para família

grande. Ha mais um quarto ln-
terno para casal o va .as para ra-
pa_is de rrspelto. do comerCo:
á r. Sete dc Setembro 211. Io.
Entradapcla loja.  (70582)12

A'~LÜGaT-SE 
uma sala com mobl-

lia moderna, em casa de fa-
mllia -lequ-mn. A r. André C.".'">1-
cpntl 77. Esquina da rua do Ria-
chuelo. Tem telefone. (95570)12

Í_rdÃ~SE"_m~bom ouarto por

o;TIMA mania

Maríeta 2ano" 5
Av. Gomes Frei

A LUGA-SE fala de frente, mobl-
¦*__ lada .e indep.ndente. rom re-
latíva liberdade; á Avenida M?m
dc Sá 233, 2» andar, tel .2-PP46

(54586)12
E_7GAM.SE duas salas de (ren-
tc ou Intentai m-itto amn'_«

par.l
Jiers.

crttorloa
Carioca

•'ursos
33. Io.

ou ate-
170342112

À 
LUGA-SE auarto;

a cavalheiro d* re^nelto
do Lavradlo 160,

com mobília.
R.

fone 2">-1328.
(73618)12

ALUGA-SE 
o armazém da r. Sa-

cadura Cabral 113: tr.?mr pelo
tel. 27-0463. '85267)12

LÜGAM-SE~ni"rgn!ílcas salas dc
frente: á Av. Passos 22. Io nnd

(75188)12
LUOA-SE uma safa e um quar-
to a co sal ou a rao-xz^s: ft rua.

<io México 119. 2" andar; Ein'a-
nada do Castelo. Tem ta'?Ionc.

(,_!i46l 12

ALUGA-SEdlo da r. da Aiíand
2.° *i*").'*ir do p-*»-

e na loja. (95443)12

Ar.UQAM-FE 
dois ouartos com

»odo oontorto lnH"oen,*,p*1t'' —
Rua _'—__ Mm.-» W. ,_.._J.._

metro andar
tigáo 34. servida
Casa Nobre.

u
Ramalho Or-

por elevador
(70561)12

LUGA-SE ótima sala de frente

casal com on sem pe«-^.o,
limpa é sc^^eíç^da. Não
agua. Av. Marechal Fio'"

falta-, 16.
(70631)12

V_T_-C
LUGA-SE boa saia de frente
com um quarto com entrada

Independente, prcorlo para con-
sultorlo ou dentista e um outro
para raoaz solteiro. R. do Re-
z?nde 03. onde se trata das 16 ás
13 horas. (34080)12

ALUGA-SE quarto sem moves
a a casal ou raca_ em casa de

farniiia de todo resnsito; A r. da
Quitanda 33 2° andar. (70371112

LUGA-SE em cara de sossego.
respeito e conforto, sem pen-

sáo. esplendida sala oa-a nego-
cio l.mpo ou res.denc'*» de p^s.oa
idônea: á r R. •'_ Sil-a IR. _°
and. Tel. 22-3724. (70554112

Aí

LARGO 
da Carioca — Aluga-se

amplo saláo de frente para o
Hotel Avenida, ótimo para morar,
ou qualqu.r ne^onlo; trata-se
com Sousa, á r. da Cario.ra. 26.

___ |6293_7U2
ire atende da-
ire*, chamar ¦nor

. Tel. 22-7093.
e 130-A.

I"0_39)i2
nASSÃ_SÊ o apartamento XI da"Sf_r. Teofllo OttonM37.J40408)12

PASSA-SE 
ótima casa. na Ave-

nlcla Òòrri.s Freire 98. sobrado,
¦¦endo 2 salas de frente. 3 quartos,
ótima gala d* jantar, cóoa, coei-
nha e mal3 dep ndenclas.(70231).2

pAS-Â-SEoícoirtratõ (!n
apartrmérito n. 8 ilo

EíHfic'o Ferreiro, :í r. Sc-
nado, 25, 2o and. (70.-3)12

P' 
RACA"PARIS -- Aluça-so para

peouonã familla ou escrito.
rio. tim p**». ""tamento rio andar
térreo do EdiflCo Pas. A Av. Au -
gusto Severo. 42. (40043) 12

UARTO — .V.uja-se um mobl-
íádò com duas camas a rapa-

zés do con^er^ío em caía de f. -
milla de resnelto. rua F"i> .oi. o
Muratorl 43. Sta. Teresa. Tel. 42-
C112. __ (54475)12

(U.'RTO — Atuga-ss sem mo-
_'s. á rua Paulo de Fronfn

C9, teiTco. (35310)12

ALÜGA-SE 
sala mobilada, á rua

Machado Ccclho, 111. l.° anel.
(54380)13

LUGA-SE uma salinha de fren-
to, á ru_ Estaclo de Sá, 101.

cob.. em cara de familla t:ali_-
na. a uma ou duas sanhoras oue
trabalhem fora . de boa conciu-
ta Preço 13OS00O. (55373)13

ALUOAM-SE 
2 quartos com en-

_rádã indençndente. à traves-
sa Sáo Carlos. 21, Est-Cio ti- Sa.

ALUGA-SE 
casa

dos Santos. 173
i-. Rodrigues

transversal de
Machado Coelho. (55923 113

\LUOA-SE 
um bom quarto a

ranaz decente nu a carcl qu^
traheMio fora, familiar, Estaolq do
Si, 1_53.

LUGA-SE

LAPA H CATETE

ALUGA-SE 
na

om frente ao
Pensáo Hudson

America Hotel,
pequeno quarto, com agua cor-
rente e bom passadio e vasa, a
P-_âo.i de todo o respeito. Cate-
te, 237. Tel. 25-1477. (Ü26.5U6

A LUGAM-SE, salas e"quartos,
•*•*"*¦ com ou sem. comunicação para
casais sem filhos ou pessoa cio co-
merclo. Todos mobilados, em casa
nova. que náo falta ngua. á r. Sto.'Amaro, 63. (54093116

_Cat-
A"LUG'A-SE 

o magnífico aparta-
mento 7 do Edifício Itacoloml.

158. orala do RusfoII: trata-r,c no
n. 59 da r. rta Quitanda, saia 34.
wm Manuel Pires Ribeiro, dai 15
As 17 horas. (75090)16

ALUGAM-SE 
linda-sala de fren-

to e saleta, casa de família, nao
falta apua. a casal ou senhores,
á r. Almirante Ealtazar 27. Io and.
Jardim da Gloria. (_54330)18

LUGA-SÊ-na Gloria por 150.
grande e linda sala com mo-

veis modernos. Imbuia. em casa
dn família de todo o respeito, con-
forto. sossego e anseio, a pessoas
de rcsüM.o 

"e 
que trabalhem fora.

Beco do Rio 50, sob. Tei. 23-0071
(70504)16

A LUGAM-SE quartos indepen-
¦^-dentes, a rapai"., na Avenida
Comercio, k rua Dois de Dezembro
n. 38. próximo aos banho, do

A„

PI a men ío. (5401.I16

A' _ii„ Cândido__, i.u<_ Edifício
Mendes 40 —

Mearlm. —
Alugam-se e-.celentes apartamen-
tos desde 290S0O0. (636j_9)lõ

ALÜGA-SE 
um quarto com óti-

ma nensão. a casal ou a. dois
cavalheiro., que dêm referencias,
casa particular, à rua Eurlcles de
M-atos, 24, Largo tío Machado.

(95428)16
LUGA-SE á rua Sta. Cristina i
n. 63, muito próxima ao Lar-

go da Gloria, a casa n. 5. com
3 quartos, salas, banheiros, cozi -
nha, pequeno quinta! e demais
cleoondenetns. Linda vista c óti-
mas varandas. Preço 4003. Ciia-
vos na cosa n. 2. Tratar com
luis D^renne & Irmão, a rua
Chile 21. Io andar, tei. 42-3552.

(75102)16

Inrièpendent-. com on sem mo-
veis ou pensão, ã Ladeira da Glo-
ria 14. casa. VII, no prlnct.lo tía
rua Co Catete _____:_

C~LÕRIA 
— A rapazes ãõugõrn-

*se quartos ou vagas rom per'-
são. R. Benjamln Constant E\
tal, 42-9235. (85201)18

GLORIA 
— Aluga-se quarto bam

mobilado, a casal tía tratamen-
to e um qrnrto nara raorr. cio c-
merclo: r. Cândido Mendes 31. Tel.
42.3D0. '537371"0

L~ARGO— 
DO MACHADO — uoia.

. Aluga-se no Larcro do Mu -
chado. 52: tratar na .dmlnlstrp-
dora Urbs: á r. do Rosário. 129.
io andar. <GMlor.r,

distinta — Pr-clsa-s.
panhelra cie quarto quo

dô referências, casa particular:
r. Eurlcles dc Matos
do Machtdo).

'TIMO-quarto mobilado ou
náo. no Paiacete Sta. Crlstl-

na. á r. Sta. Cristina 41. entre
Sto. Amaro e Benjamim Constant
na Olorla. alnca-sc por motivo tíe
viagem, com luz, tel. e agra
abundante. Tels. 23-5466 <• 4"-
2381. 193!'. 01'. 6

ENSAO £êíctã .r Alugam-c-
hoa? salas de. frente quartcf.

¦*•**¦ comp

24 (LarfiO
(95429)'-5

ALUC
f*- tos

153451)13"cniárto 
a e.r,.\, rua

tovAo 43, Catado; '
I0--904I 13 i

LÜGÃM-SEiduas saias cie fren- j
Independentes, coln todo o

conforto, a ripar.es solteiros ou
ca=al ssm flllws: r. Correia
quês 79, Estaclo.

LUGA-SÈ bom quarto, cm ca-

ALUGA-SS 
boa ca.a: ú rua Sto

A
bo'.Ci
pelo

A" 
LUGA' SS amplo predio
grandes quartos e salões

n for magoes
1431821 16

Al.

botequim clofro *¦
pelo fone 25-03*30 ~~ com

quartos c salões, ga-
rage Jardim, oulntal, terraço, e c
R. Andrade Pertence 34. C.-teto.

•O 'Hl *

AUiCA-.-E ótimo apartamento,

LUGA-SE á rua Tavares Bas-
uma sala independem-

te. (75130)16
LUGA-SE bonito quarto, com
ou sem m_-eis. a casal ou mo-

ces. p_soas distintas, com linda
vis.a para o mar; ã rua Pedro
Américo 149. (70673)16_ sALA

mobilados, com pensão de I» or-
ciem. a oreca? módicos, escluslva-
mento familiar; à rua Santo Am;•-
ro_42. IÔ3330)_16

PRECISA-SE 
quarto ou s-üa. cia,

Olorla ao Largo do Machado,
unlco inqu'lino, com relativa 11"
herdado. Dão-se referencias. Car-

portaria desta jorn: 1tas par
para 85304. I353011 1

QUARTO — Aluga-sc bom qunr-"c.to, em casa de família de ros-
peito. R. Sto. Amaro, 112. Caie-
[_ê (3573ü)i6

SALA 
de-rrenti7~o.ni agua cor-

rente o varanda sobre o mor.
aluga-., no palacete da Avenida
Augusto Severo 30. „_°.___G

ÃlX —-• Aluga-se mobilada, i<-
cavalheiro distinto, unlco in-

a rua Bor:to Lisboa.
i3<o:l' 16

ALUGA-SE quarto para moços
solteiros ou co ri sem fi'iios:

rua do Catete 123. casa T1T.
(9."_03> 1

ALUGAM-SE 
snla ti quarto ino-

bUndo*. a casal sem crianças ou
rabr*"*e3 tío comercio e èd.U5*"do_.;
rua Correia Dutra 10!

(5-.B1.V16
ain cie

illino.
Catete.

vagas — Alugani-sc om-
pia sala com sacadas c quar-

to _ pessoa dc tratamento ou ve-
->as a rapazes, cnsa onc.rada do
casal, á rua rto Catete, 130. 2o ai'-
dar. Tel. 2">-08:-,o. ¦ (359o3j 13

RASPASSA-SE casa. mobilada,
eom 7 ouartos. sala. duas en-

t-adri". rmita água. por motiv

3303 l" 11
ALU

cie familla, « csral qrvtíoi' rao_.es

<m

andar, próximo á Av. Rio Rrnnco.
_(95572)12

A~~"EÜ&ASSE;ótima 
sala de frente.

moblln''a a raiaz m casa da
faml"a. Av. IT->nrl"iie V"ii>'lares
n. 152. aoart. 32, tel. 42-">7' .

(54781112

Aí.UGA-SE "ms vaga nara cn.
ou 1 ¦-,—'-, p-u a*-'lcr

de cintas e chap.us. Procur«r a
Sr.. 7f7,*-'-a. í r, p-"T-e"b'. O-M-
t-'í-> 2°. I5 nidar. cala d-1 '-¦»-*¦•
Tem elevador. |0..00)12

APARTAMENTO 
com 2 quartos

sala. saleta e mais dependen-
cais. frente de rua. confortável
moradia, aluguel 5008. com flador
passã-èe o contrato de 6 meaes.
Alfândega 134, Apart. 5.

(54713)12
A LUGAM-SE qurrto c uma va-
.* ga. em copa de sossego, a dois
passos da Avenida. N&o falta
agua. R. do Rosário 112. 2o and.

(70324) 12

__' SOS. 00S, 100S e 110$ —
Alugam-se quartos e sa-

Ias em diversos bairros; á
r. do Riachuelo 2.5.

(70597)12
LÜGA-SE bom quarto para 1
ou 2 rapazes; rua Senador

Pompeu 165. sob. (54759)12
A LUGA-SE em apartamento, um
**¦ quarto nara casal aue trabalhe
fora ou senhor do com"--lo. ru _
da Ra-rende 43. tp. 6, 3o andar,
tem telefone. (34753)12

Alu£.am-sc.

UARTOS are>.d.:3 — Alugam-
casais sem filhes, á rua

Leandro Martins 82. Bntl.a rua
da Pralnha. (70315)12

Q~""ÜARTO 
— Aluga-se um, ence-

rado. com janela, a rapaz, com
ou sem pansáo: aluguel 00%: trav.
Santa Rlta 42. Tel. 43-4075.

(75084)12
ÜÁRTO, sem moveis. casal,

_ com pensáo. ou dois rapazes,
á rua do Riachuelo 27, auto. 1.

(54745)12

«^

Q\

trabalha fira ou
r. Ner! Pinheiro 103-A. r.t.i_ o.

231791 •!

ALUGA-SE 
p=

filho, ouarto
da Salvador de :
42-5407.

asrl _:m
."^a, â Aveni-

115. sob.. t"l.
(70331)13

e cozinha, á r. Correia Dutra. CO.
Tratar na Casa Atlas. r. Marechal
Plorlf.no. 132, tel; 43-1070.15438010

LÜGA-SK pequeno quarto, com

Amaro. 1Q3, tel.
(31347110

ALUGAM-SE 
ótimas si

frente o quortos cora
n

moveis
vo?, cncerod.s **

R. Sto. Ama-o 33
(70356118

r. Sto.
A
rr.pareT, á
42-3.-9.

A LUGA"-SE nequena casa. quarto
fo-..o a gá3. Tra-
Guaratlba. Infor-

14. Catete.(70270) 16

nioc.cn. ps ¦
n.pi tclsfor
Cr teto.
A LUOÃM-SE uma saia de frente;

•£* mobilada c um p.'0.iicno quarto
onara casal ou solteiro, com pon-
sio ou som. cn casa da ramllla;
rua do Catete 73. (546'.0) 16 |

__ com

ALUI
•í*- tra

LUG.SM-SE saia <
essa Carneiro

Sã

QUARTO 
— Aluga-se com mo-

veis e pensão a casal ou dua_?
pessoas, por 3308 ou vagas a ra-
pazes a 1C3S. família mineira, ca-
sa séria. R. da Quitando 03.sob.
Tel. 23-4961^ (70540)12

• -t.c com mo-
r. dos luva-

(95503)12
QUARTO 

— AlU"
veis ou sem; á

lides 20.
casa

Vtde famr.ia, ruas Leandro Mi--
«ns 84. (54773)12

A!uga-S5
p. rs u**n rapr» _ .

PART-MS-T-Qa -
t .1
?0'p-, i-*. ?0* e,",*re « -*.o,f*.rda r .

Senndo e P.-aca da R?nubl!ca. a**«r«co** médicos: ?rt.ter: Beatos de
<.!„-'-_ g A . j r.Ja do nt,..ltlpr
n. 59. (70520)12

zia 248. Tel. 22-4041
Cinelandia.

ÜÃRTO
s5 nor

a.tn. teV.
c5o 25, sob.

Santa Lu-
prò-{*>*x_r. à
(53883)12

— Aluga-se a senhora
nre?o módico, tnulta

etc. â rua da Co?."..'-
(95625)12

RUA 
S

Eã-t.
UA Senador Dantas 93. casa 3.

ca*ol, tr*n T__<_t_r na-
t% co~,"liar * ?»'••»-. n;*o falta ?,T',a
i. _ tel. 22-2002. Mr^».;_M4gJ;
Ihftes.

Rua 
v:s.-

?3-\. i"l-
V:s.-onde

(704331 12
Rio Branco

pi

i quarto, ni
1. listado do

(70415)
LUGA-SE bom quarto a ca_al
que trabalhe, fora; á r. S. Car-

los 33, Estaclo. i 73111)13

A""LUGA-SS 
metade de uma casa

a uln casal sem filhos. Ver e
tratar na travessa do Quedes 41.
Estado tíe Sá. (3.530)13

ALÜGÃ*-SB 
sala e quano em

casa de família a casal som
filhos e pedem-sa rcucrenclas; A
r. D. Julia 80.' Estaclo.

(51339)13

ves-a Br.rf.o
maçõès no i

ALUGA-SE quarto ricamente mo-
bilado. em casa de senhora es-

trangelra. rcsldenCa particular, á
V> I r. Benjamim Constant, 33. Gloria.lJ (54394)16

ALUGA-SE 
boa .ala dc frente

ricamente mobilada a pessoa
de responsabilidade, com pensão
ou -cm, e quarto a rapazes ou
casal, em casa de família e'
peito. R. Joaquim Silva 9

A LÜGA-SE grande predio. re-
construído com nove quartos,

duas grandc3 selís e mais de-
pendências comoletas. lindo ter-
reco. com vista pari o mar. Porto
do' Catete e Largo da Gloria. Ser-
ve para ponsáo familiar. Int. e
trator á r. de Sto. Amaro. 103-A.
Catete. (53492)18

te

ALUGA-SE quarto para rapazes
solteiros: á r. Pereira Franco.

03 (Estaclo). (05447)13
LUGAM-SE quartos com ou

mobília; â rua Sampaio
Viana J19. __J 7_03l._L13

LÜGA--Ê caça tío 2 pavlmen-
tos á Trav. do Guedes 30. Es-

tacto. com 3 quartos, .ala. b*nh.'.-
ro. agua corrente em todos os
ouartos e bom terraço, chaves ao
laío. Tratar A r. do Teat-o 95. —
Casa Osório.  173115)13

A" 
~LÜa.M.I-SS 

2 quartos á rua ti.
Dlnlz 12, andar térreo.

(53737113

ALUGA-SE quarto e sala Ce
frente por 1503 em cara dc

cosa! á r. Laura Ar3U]o '23.
(70030)13

ALUGA-S3 
em essa de boa ia-

miüa. aua-to mc'ep-"''."nte a
rapar.es ou a crsal sem filho?, oue
náo cozinhe. Tratí-í- á Travessa
do Guedes 10. Machado C__lh9.

(33755113

ALUGA-SE 
bom quarto

sob.
0031)10

casal
ou dua_ moças, rua Santo Ama-"2; cosa B. (68780)10

d^ luxo. ma-
Uno confor

\LUGAM-SE 
uma saio e quar-

to, a casnl sem .'iihos. em ca-
sa cie outro crsn'. unlco lnqui'1-
no. á rua Tavares Bastos. 21. ea-
sa XXIV. ¦_ _ __.4=I0).'0

LÜGA-SE um quarto moblia-
do a pessoa que trabalhe fora,

bastante agua c totrfonc. preço
100S0O0: á r. Costa Pastos 43, es-
quina da rua Rlachuelo.155733116

LÜGA-SE na rua Machado de
Assi*. 27. lunto A praia, un

peq-tano ouar'o. nor 903000. claro.
arei-dn, Independente e multa
o-dem. ! _____________

ALUGAM-SE. 
perto do mar. em

ra-,a dc támllln de tratamento,
erelada sala e bom quarto, a ca-
*Ms aue trabalhem fora ou moços
do comercio, á r. Sto. Amaro. 09.
tel 42-3091: trocam-se referen-
cias. (70227)16

VLUGAM-SE 
ótimas salas de

frente e ouartos. em nrcdlo
novo com agua corrente, á rua
.Toaqülm Silva. 03: tratar
Luis Pinto, na sala 13.

Apartamentos .?,;,
to. de frente, no 8 .
2 quartos, duos saias
quarto e banheiro completo. Alu
guel desde 280S. Av. Augusto Sc
vero 74. Praça Paris. Bell-Slmn
vista, prox. á' Av. Rio Ilranco.(53829116

ALUGA-SE 
um 

"quarto mobila-
do. com entrada Independe.-

te. para uni ou dois rap.-.res. á rua
Carvalho Monteiro, 11, Catete. te-
lefone 25-3161. I83I32H.

de viagem: preço de ocasl.p. Ver-
dc-se piano _7e:.n.nm. cordas cru-
Kadas c copo de metal. H. Gago
Coutinho. 87. tei. as"^7bl«_lS

RÃSPASSA-SB ótima cosa, com
Iodos alu-

'•acioõ, a quem 
'ficar rom os nu—

i-cls ou parte, eonform? se com-
binar: aluguel 750 . pode sr- vir-
ta. das 13 rs 16 horas. R. Bento
Lisboa. 9. Catete. (62861)10

T.

11RASPASSA-3E 
confortável apa--

¦ tamento cl3 frente á ... Buar-j
nue cie Macedo 33. Iratar das *
á? 16 horas. 6. 25-5845. (41908)10,
rpR ASPASST-SE

7

o contrato do

m?ndare,
pelo tel.

trata-se no mesmo ou
7278. (55953110

rnRASPASSA-SE um apartamen-
.1 tf, com duas ótimas sair-,
ouarto __)nha o banheiro. Alu-
«ri 330 ."). á rue do Ontote. IB_

andar, com I apírt. 1. T_l'_ 25-4810. -(8512-) 15
outi-ocom | -irÃGÃ — Alugam-se ótimas pn

V ra rapa-os com moveis,
corrente e t<-_fonc. R.

do** rnrr^aTi^^tn
desde 330_ com quarto. _xti:\

b8nr.e'ro *» r"»Tlnha: tr.*',r <S Ai-
mlnlstradora Nacional. Oo-lcter 73

CASAL 
sem filhos ."'u<ta a outro,

quarto e sala, r. Mala T-c-rcia
39._rasa 2^ ___(6M00I13

,UAÍtTO. B-m f-ejado. s.-m
moveis, ií.'1-m a cavalheiro

oue trabaihí fôr.-.. em casa de
família cistlnta. Rua M-ia de
Q^

com
(53487)16

ALUGA-SE 
quarto cm

familla e-TangcIra, de
casa do

todo o
rcs-olto. a uma senhora que tra-
balhe fora; á rua Barão de Go>-
ratlba 23. C_t-tc. Tel. o: li.

0333116

ALUGA-SE 
a parto t<,rrea_dojire-

dlo da rua

ÇUffc
Ai*ftp -

(70553VIB

Manuel Carneiro
... 24. (Lr.pa^__ (95577_)_i6
V.BG4-SE o apartamento 6 da
Arua do Catete 133. com dois
quartos, sala. banheiro completo.
outro para empregado, fogão a
gás e área. Ver c tratar no mesmo
com D. carmem. apto. H-

(55509)16

FLAMENGO

ALUGA-SE 
o apartamento tío

frente coniortavel. perto doa
banhos de mar, ponto privilegia-
do da praia do flamengo. noLd.-
flclo Ágata, á r. Palsand^^,.

ALUGAM-SE magníficas saias
-_tlc frente e quarto», arejados,
sem pensio. mobilados ou nn:.
com cafn pela manhã a pessoaa
d. rcuro.it. á r. EUvolra MnrHn;
n. 127.

A
i.:aou3i i

LÜGAM-SE porto cia praia
completamente reTormados. ti

LUGA-SE um quarto ou sala
rat
38 Tel. 25-0033.

(53894116

frente, independente. A r. San-
to Amaro t02. com fogáo a Jtüs.
unlco Inquilino.»

(73091)1-. Lacerda 7j. 131303)13 sobrado.

ALUGA-SE uma Trandc. sala de

a*._í_._. in"?.* com fos,
I70?37)16

LUGA-SE qu. rto. espaçoso, mo-
bilado. a casal

s.rhor. e du?s VI
café nela mnnhá.
lia. Tel. 20-1232.

filhos ou
.*.*_. b rapases:
Caca d? fam*-
E. Catete. 90.

(53331)13

sa de Santos n
Catete.

A 
"PARTAMENTO — Passa-sc 11

aipj,- de contrato, quarto. 2
b_n-T-.ro*"-. peouem cozinha- pre-
co 330^000. rua Sto. Amaro 2i.
apurt 3. (53778116

TÃRTAMSNTO — Aluga-se ótl-
mo e novo, com amplo sala.

grande quarto, banheiro rnn'c.
to. oorinha e t?rrsço. Muguel
AiO*" n. 2 dc D?r:mbro. 1' I. B.p.
n 12. (85202) IS nameag.

ias c quartos, sem pensão, a pri-
cos módicos, em cisa de f.imll.o.
R. Correia Dutra 23. (a.l0-i ¦<

ALUGA-SE 
apartamento com to-

do o conforto: á prr.M do Fio-
menog 83. tel. 25-03.0

143184) '.',
"dc"

ALUGA-SE 
em cisa cie famtl.a

um quarto para casal dístin-
to ou para dois rapazes de trato,
comida de primeira ordem: pç-
ciem-se referencia»; r. Hacttrap
de Assis 12. Flamengo, <£..,_?.•;

|j413i)-'51
A LUGA-SE ótima sala dc frer'.

_-V -!__:!!•> rnc* "•'"¦"• i'*'0 """ ':
milla a casal ou senhor de tr--.
lamento: á rua Correia PUtn- .

___
^_*_tó^S-l^l^í_-aii^^ '¦->...-¦:-. .•-¦.. '¦¦_. ~''^;.v-&*'-^<^::±-^ _«_____.. - í__ft._ai» ¦ ¦ - -A^-v---^:
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VLUUAM-NK 
um quarlo o tale-

Ia, com ajua corrente, om
otlma penedo, paru ii.-srooh dls-
tintas, a.rua Conde de nacpaii-ll,
68, Traça .losí- do Alencar, Fio-
nietUco. _jfl )}£$}„j7

A UVCIAM-SE HU pensão f.iniliinr
•"' »da rim ÒorTela Iiiitrn. 31. qunr-
tos ijara dufti p-asã/oa» e torncoom:
se marmitas, lei. 23-1250, Hu-
i-irni. 155648) 17

\LUQA-8E 

"umn 
sala conforta-

velniente mobilada, no Pia-
Tncrfgó, próximo nos banhos ele
mar, para senhor de tratamento.
Preco 300S000. Tel. 23-3435.

í íioV-IHl 1 *

\~~LUOAM-SE 
n família distinta,

a cosa mobilada, c também ven-
do-s? n mobília, r. Eslavos .lunlor
33. praça S. Salvador, Fiamenrto.

ALUGA-SE quarto bem mobila-
do, s moço ou cavalheiro dls-

ttnto, com relativa liberdade; no
Flamengo: lnf. tel. 25-4810.^.^

LÜGÃ^SE, a pequena faníilta clcA1. rato por 3 meses ou mols
tínipc bela residência moderna,
completamente mobilada n caprl-
cho; fica próximo ela praln de __•
nhos'do Fl»mon_o. tem 3 qunr-
tos duos e Ias, duas entradas e
dependoiiclr.,. Aluguel- 800S030.
Trata:se pelo;tel;.'23-03^6é)1-
~\ 

LUGA-SE a cavalheiro distln-
_-_.to, um lindo quarto com va-
randa o magnífica vista, no 10°
and.' dc uni np.irtanic.nto novo
sem 

' 
pens&o. telefonar pnra 25

0373. 185093117
"* 

LUGAM-SE ótimos qunrtos, a
-£»• casais ou cavalheiros distintos,
rom pensio, ar. Ferreira. Viana.

49, Flamengo.

A.
(83105)17

LUGAM-SÊ linda sala de fren
_e, com entrada Independente

, ricamente mobilada, com pen-
tio: A r. correia Dutra, 182. Flfi-
mengo. (70371)17

\ 
LUGA-SE quarto dc porão, a
empresaria domesticas o de

respeito: á rua Baurqiie de Mace-
elo 44. telefone 25-2107_u(55993)_ 1.

Ta~LUGAM-SE quarto e sala de
A frente. A r. Carlos de Cam-
pos 9, transversal A de. Palsandú,
casa de respeito. Telef. 25-3731.

(54580)17

rpLAMEKGO -- Alusaot-M óti-
A mos npcrcnto.i, eom pensão de
primeira ordem, família-.-, proço.i
moilloos: á Fuá Almirante Timnn-
dan) 10. Diárias desde 12J000.

(83173). 11

IribAMENCiO'.'¦-- 
Lindos apoj.cn-

tos; corri rnsui corrente, clevn-
dor o ótimo pensio, prcçoi oipe-
cíiil3 pnra nirrr, diárias desde
123 r.-nia cio Flamengo 2.

(S3174) -17

ITlIiAMENaO 
— Ãlüjfa-ao hom

qu-.rto pirn casal ou solteiro,
oni ea.-n de fnmllti. perto ela praia
iV rua Palsandú 41. (34027117

ITILAMENÒO 
— Aluja-Êc, a faml-

¦ Ua de tratamento, prédio do
con-.truçfio moderna, A r. Marquês
cio Paraná 23. rodo ser visto dns
io As io horas.  _(833io)l7
Flamengo l^Jví^S
tarln. alúga-so linda sala do fren-
tc. completamente independente

e ótimos e arejados quartos, só-
mente a casiüs ou cavalheiros de
fino tratamento e absoluto res-
peito, cm im ambiente se':clo-
nacio c familiar, co.-.inha di 1»
ordem; A r. Correia Dutra 130.

 (35037117
LAMENGO. ótimo quarto mobl-
lado, Alüga-ss um, para casal

ou cavalheiro elo tratamento: rua
Conde do Baependl 42. (52330)17

ALU-A-SE quarto com ou sem
ponsfto; a r. das Laranjeiras

n. 72. 4» nndar. (0571)18

AIjUC/A-SÊTÕ 
prcdlo 24 da in-

dnirn Fluminense), todo refor-
ii-.nilo, 4 quarto-:. duri*) salns c Jiir-
dim, 550SOOO. Chaves A rua Soa-
res Cnbr.il, 82. Tel. 25-3002.

. (75050)18
A LUGaSÍ^-EE grando sala de
"•frente o tres quartos, luntos
ou separados, bem mobllaclos, a
familia Co tratamento, em pen-
sSo familiar, com ótimas refcl-
eõ-s e grande Jardim pnra recreio,
A rua Ipiranga 32, quasl esquina
elo Laranjeiras. _ (54722)18

A" 
PARTAMENTO — Áiusa-se""um
ótimo o confortável aparta-

mento com uma saln, um quarto
o d-mats d-uendcnclas. A rua PI-
nhelro Machado 147. Laranjeiras.
Ver e tratar no local com o cn-
carregado. (53885) 18
x"ÃRAN.7EIRAS 443 — AlUçfa-SC O
•" anartamanto 1 deste prédio;
tratei A rua Gon-jalvos Dias. 44.

(85111118

VLUGAM-SE quartos o salas a
senhoras ou a ensaio quo nüo

I7ILAMENGO¦ !

Aluga-so ótima
sala de frente, em casa nova o

de todo respeito, a rapazes que
trabalhem fora. com café pela ma-
nhã; r. 2 do Dezembro 21. np. 2.
Tel. 25-2881.  (70805)17

FLAMENGO 
— Aluga-se A rua

Marques de Abrantes, 144-A.
cnsa 4, em casa do família dls-
tinta, qunrto eom pensAo, para ca-
snl sem filhos, por 400» ou vagas
para rapazes. Tel. 25-4788.

(75068)17

A LUGA-SE quarto ele frente, com
-*¦ ou sem moveis, a rnpnzes ou
r casal. Tem telefone. R. Sena-
dor Vergueiro 128. Flamengo.

(54587)17
,*Ã LUGA-SE quarto grande, mo-
•*-»• bllado ou nAo. em casa de tra-
¦tamento. a casal distinto, com
pensio; A Praia do Flomengo^aOO^

LÜGA-SE iluda sala do frente,
lindamente mobilada, com vis-

tas para o mar, cozinha de Ia or-
dem e quarto para uma pessoa, a
íamilla de tratamento, tem ga-
rage. Praia do Flamengo.«£—;,

ALUGA-SE 
apartamento, a rua

Machado do Assis. 13. 5° an-
dar frente: com 4 quartos, duas
salas. etc. Edlficlo novo. só pnra
íamilla Pódc ser visitado A tar-
do. Tratar: F. R, de Aquino & On.
Ltda. Av. Rio Branco 91. o», salns
3. 3, 5 e 7, Tel. 23-1830. (53843)17

LUGÃM-SÊ com pensão, linda
snla do frente e quarto, pnra

casal, vasas oara moçns e rapazes.
*endo um quarto Independente,
A rua Senador Vergueiro ¦ 151. 

^

FLAMENGO 
— Em prédio, faml-

liar. A Prr.-a SSo Salvador. 77,
alugam-se 2 quartos, com frente
Juntos ou separados; local opra-
Eivei, fartura dágua e perto dos
banhos do mar. Preços módicos.

(75010)17
jAMENGO — Alu_a-so em casa
do íamilla de lodo o respeito

ótimo quarto A run Buarque do
Macedo 65. apart. 5. com café pela
manhA. Tel. 25-2142. (85322) 17^

LARANJEIRAS 
— Alu-ça-so apt.,

A r. Inlran^n. 101. Trata-ss no
locnl. Tel. 25-4337. < 52742 >_18

QUARTOS; 
— Alugam-cs'2 bem

mobP.dos. a casal som filhos
o que trabalhe fora; únicos Inqul-
Unos. em cnsa Ca um casa": rua
Álvaro C2iaves \1. (75073)18

UA cios Laranjeiras 103 — Alu-
ga-se vaga com pens&o. a moça

distinta e que trabalhe íóra. Exi-
gem-se referencias. (95486)18

SALA 
do frento — Alugà-eo com

pensAo. 
"cm casa particular e

qunrto rara cnsnl. Vagas para ra-
nsz?s. Fornece-se pens&o A mesa,
A rua da* Laranjeiras, 259. Tele-
fono_23-5835. _ __ (55381)18
fpRÃSP ASSA-SE boa casa mobl-
-1- lnda. com Jardim e garage, A
rua das Lai-on.lelrr.s 259. com agua
corrente nos a u ar tos o atíiuns ln-
qulllnos. Alusruel l:000í000. Pas-
s.igem da casa 12:O00S00O.

(55082)ja~ 
ÍRASPASSÃTsE apartamento pe-

uono no Edifício Laranjeiras
á run Laranjeiras 102, triin- nn
port?rla.  (95537)18

TRAav

IJ1LAMENGO 
— Aluga-se uma

¦ sala do frente, sem moveis,
em cnsa de íamilla. porto da
praia: r. Cruz Lima 35. (75035) 17

FLAMENGO-—,'ÁlUga-se 
sala de

fronte, bem mobilada, a casal
de tratamento e um quarto para
rapaz do comercio; cozinha ltalla-
na; r. Silveira Martins 54. Tel.
25-OSOB. (537_83)17

F" 

"LAMENGO. 
Aluga-se ótima sa-

Ia grande, mobilada, café peia
manhA o mais um qunrto Sena-
rado. Senador Vergueiro 134. Te-
lefone 25-2569. (63748) 17

FLAMENGO 
ííBm palacete novo,

qunrto Independente com ca-
fé, mobilado, por 200S. Fernan-
elo Osório 15. (54657) 17

ALUGA-SE 
o apartamento 31 ela

r Buarque de Macedo 3, esq.
da Praia do Flamengo. Pôde. ser
visto a qualquer horn, (93601)11

LUGA-SE quarto com ou sem
mobília, agua corrente., em

ótima penstto familiar, a casal de
T-atamcuto. Bunrquo do Macedo
32. Tel. .23-4601. (o4606)17

A" 
LUGA-SE quartel de frente sem
moveis para cavalheiro de Ida-

d» ou pnra senhora seria, com bon
mesa em casa do família, rua
Marquês de Abrantes 100. Flamen-
p*j_ f j534o ) X i
~\ 

LUGA-SE sala ricamente mo-
« .liada com relativa liberdade
eii para homem. Machado de As-
„;s 78. Flamengo. (53655) 17

LÜGA-SE em luxuoso palacete,
sala de frente, com varanda,

com pensão mobilada, a pessoas
de gosto fino tratamento e res-
r.»lto: A 

'rua 
Almirante Tamandn-

ré 47. Tel. 25-4755. (55808)17
LUGAM~-"SÊ ótimos quartos,
arolados. sem pensAo. mobila-

doa oil nio. café pela manha, a
pessoas do respeito; A rua_ Bunr-
qua do Macedo 44. Tel. 25-2467.

(55807)1"
LÜi-ÃT-E, á r. BarAo do Fia-
mengo. 20. confortável quarto.

com agua corrente, para 3 rnpnzes,
perto da praia; bôa mesa.j53310)17
~A 

PARLAMENTO-— Aluga-se 1
A de frente no 2" andar, com
otlmo baicáo. em centro de ter-
-eno para família de tratamento
á r. Almirante Tamandaré 67,
v5r no local e tratar com o Sr.
Machado. R. Buenos Aires 101.
fio nnd. tel. 23-".84D. (02735)17

I-iDIFTCIO' 
Santa Rlta — Rua

-< Correia Dutra 30. Aluga-se um
ótimo apartamento n"sie cdlflc.u,
com dois quartos, uma saia. Dft-
nhelro cozinha e quarto de em-
¦nreenda. Tratar: F. R. de Aquino
& Cia.. Ltda. Av. Rio Branco 01,
6», saias 1, 3. 5, e 7. Tel 23-1830.

(53332m

TPDrFICIO ;AM \V.\' —- Üua
. enador Vergueiro 23, esq.

dc Paisandú — Aliir-n-sc óti-
mo apartamento, torto con-
forto moderno, a poucos ini-
nutos tio centro. Tratar:
"Bastos de Oliveira" SA.;
r. Ouvidor. 51'. '70519)17— Aluga-se quarto,

_ casal <• 1 parn ..o!telro.
corri agua corrente, pensão de I.»
ordem. Casa novn e todo o con-
forto Prprros razoáveis. R. Silvei-
ra Martins. 133. 141681) 17

pARA casal de tratamento
com um ou dois filhi-

nhos, aluga-se, em casa
particular, sala de frente
mobilada, junto um peque-
no quarto, muito arejado,
com refeições, tratamento
familiar. R. Senador Ver-
(fueiro 86. (C 69.672)17

RAIA cio Flamengo — Àlu_a-se
ótimo apartamento por 4503

mensais e taxas, com Mcndonea;
i r. Gal. Câmara 41. Tel. 23-
0327. (54891117

VAGARAM-SE 
magníficos quar-

tos "ira família de alto t-ato.
conforto o tíistineno. fino nassft-
dlo. grande parque nrborlr.ado
loenl exc-lent.e, a T minutos do
centro. Hotel Parisiense. A rus
dns Laranjeiras 21. (6344311a

lavem noitl oiv.ini.fMvi. tom tflleío
ti-, n run Real Grandeza, 132. ci-
na 17. _ (85090)19

A" 
L-OA-SB boa sala sem mobl-
!lu, nom p.nsíio. em c-isa t'.o

família distinta: lnf. á r. Martins
F.irrolra. 63. prox. a Vol. dn Pa-
trla. Tomitel. (70378)19

CUGA-SE um quarto nn fren-
te, entrada Independente, pa-

ra pessoas quo nao cozinhem, por
11OS000; A r. Real Grandeza 418,
cnsa 14. Botafogo. (70383)19

A 
LÜGA-SE üm bom quarto, A r.
D. Marlana 210. Botaforio.

(70385119

A_UGA-SE 
boa sala de fronte o

auarto, Independentes, bem
mobilados e café do nianhi. Casa
do família. Praia de Botafogo. 4C0.

(56000)JO
LUGA~3E ótimo prédio?' á"*rua
Humaltü. 53, com 5 quartos,

duas salas. etc. Chaves ao lado;
contrato de dois anos, flador ne-
goelanto idôneo! tratar no Bauco
èla Credito Mercantil, a r. da
CJuItcneia 71 c 73.  (51570)19

L.GA-SE-ótima snla, com
multo e.rsclo e conforto, a pon-

soas distintas. R. Martins Fer-
relra 42, tal. 20-2924. (70611)19

LÜGlC^SE^bom quarto, a casal
sem filhos ou moço distinto

ou senhora. R. Mena Barreto 40.
(54592)19

^LÜGA-SE irTõ Edifício
Botafogo, um aparta-

mento, com tres quartos,
duas salas, cozinha e ba-
nhelro completo. Vista des-
lumbrante. Praia dc Bota-
fogo 58 Morro da Viuva.

(C 69.502)_19
__ GA-SE quarto, mobilado,
em casa de família, a rapaz de

ma::lmo respeito: preço 100S. R.
D. Ana, 21, Botafogo: (54540)19

A"_OaA"_IS 
casinha, Indepen-

dente, com sala. quarto e co-
zlnha; serve para residir dois ca-
sais. R. Mundo Novo, 122. Rr-tn-
Í030. (85209)19

IpDIFICIO 
L_' \ - AlU-.iin-se os

-^2 unicos apartamentos vasos
devia m.igostoso edifício A rua
Eduardo auinlo n. 0. esquina ela
rua S. Clemente; 18B. com 2 ciunr-
tos, duas snln:. bmlielro. cozinha,
quarto cl> cmpreinda, Tratar: F.
ft; do Aquino ,t Ci:.. f.tdn. Av. R.o
Branco, 91. C', tidas 1, 3, 6 e 7.
tal, 22-lCiO. 132315)12

EDIFÍCIO 
INA.TA'

c
—- Rua Vis-

condo do Ouro Preto IS. Bota-
fogo. Alutra-oo o unlco aparta-
monto vaco dosto edifício, com 2
quartos, uma saln. banheiro, co-
zlnha o tanque. Tratar: F. R. ue
Aquino * Cia. Ltda. Av. RI-> Bran-
co 01. 6°, silas 1, 3, 5, e 7 . Tel.
23-1830. (52050)19

BOTAFOGO

ALUGA-SE 
sobrado, â r. Real

Grandeza 306. tipo apart., por
570S c taxas; 4 quartos, sala. co-
zlnha. banheiro completo, quintal
o Jardim. Botafogo. Tel. 26-4905.

(62534)19

ALUGA-SE 
um quarto grande

ou pequeno, com ou sem
pensão, sem moveis, a pessoas do
comercio; casa do famllln; r. Sâo
Clemente 291, Botafogo. (53363)19

LUGA-SE o prédio á Av. Pas-
teur, 86. Trata-se na Av. Rio

Branco, 122, com o Sr. Araújo.
(41839)19

ALUGA-SE 
om casa de todo o

conforto, com Jardim e gran-
do quintal, ótimos quartos com
persio de primeira ordem, para
cnsnl ou senhor de tratamento,
caia de todo o respeito; á rua Vo-
luntnrlcs da Pntria 397. 20-6153.

(41807) 19

PRAIA 
do Flamengo, 100-A —

Novo dono, casai de tratamen*
to. aluga .a pessoas distintas, 2
aposentos eom boa pensfto. sendo
um do frento com varanda: tro-
cam-se referencias. (Ô3702_) 17

Q'"uÃRTOS_de 
frente, esplendi-

dos, em cnsa ele senhora só,
alu^nm-se a cavalheiro-! distintos
mobilados, liberdade relativa —
Senador Corrcla_47. (70_340)17

QUARTO-— 
Aluga-se em casa ele

fnmllla. um bom quarto para
rapnzes o vagas a 60$; r. Buarpue
de Macedo 34, Flnmengo. Tel. 25-
1689. (54554)17

SALA 
bem mobilada c cozinha

de Ia ordem, servido por par-
con — Aluga-sa a ce.snl de fino
tratamento o todo o rosoelto. ns-
seio e conforto, rua toda nrbori-
zada. perto dos banhoa do mnr:
ti r. Barão de learai, 28. telefon»
25-2130. Flamengo. (41703)17

RASPASSArSE o contrato da
cnsa a rua P.-lsan-iú "11. 450S,

tnxns Incluídas, tel. 23-52*18.
(53373117

ALUGAM-SE 
quarto o sala de

fronte, bem arcados, em casa
de íamilla. a casal sem filho-,
com direito de lavar o cozinhar:
á rua P. Marlana 124. Botafogo.

!¦¦ (70235)19
LUG.V-SE 

"elegante 
apartamen-

to, com 3 cunrtos. 2 salas, va-
randa, maravilhosa vista, quarto
de empregada, 'geladeira elétrica c
banheiro com todo o conforto mo-
derno. Tem -[.rage. Trator com o
port: iro dn Edifício Plmonte! Du-
arte, A prnla de Botafogo 290.

(70292)19

ALUGA-SE 
ótimo quarto para

oasnl ou 3enhor do respeito,
com banheiro. anexo; tel. 25-1127.

_j (9545_121_9
LUOAM-si-"quarto e sala com
direito a cozinha. Rua Vila

Rica 19-A. Botafogo. _ (53802) 19

A" 

"LUGA-SE- 
conforta vel -.. prodlo.

novo. em Botafogo, 4 rua Al-
fredo Chaves, transversal a rua
S. Clemente, 60, com 5 quortos.
salns. etc. aluiuel 570S. taxas 30S
— Chaves no 59, tratar: General
Câmara 63. Io. (54655)19

ALUGA-SS 
A rua Idú 28, trans-

versai A rua Demetrlo Ribeiro
e multo próxima & rua Volunta-
rios tía Pátria, o apartamento 1.
com quarto, snla. banheiro cosi-
nha e demais dependências. Vêr
á qualquar hora e tratar com Luis
Terenne & Irmão. Rua Chile 21.
1° nndar. Tel. 42-3552. (75163)19

MA 
QUÊS do Olinda — Exoolen-

tes aposente.. pensAo do 1»,
para casais ou pessoas distinta*;
tel. 26-0123. __ 183153) 19

N— 
A Ürca, bom and;r terreo, com
duos salas. 3 quartos, gora-

Bo o dimnls donendenelas. Cha-
ves ao Indo; tratar A rua do Ou-
vldor, 75. loja. (70193)10

PASSA-SE 
CP.sn, A r." 19 da Fe-

vorel-o. 29: G r'in-to«. sala. hs-
n'1-.lro o gra-Ce íven, 720' Innllif
Indo taxas. Botafogo. 183230)10

QUARTO 
c-ineo;o, er-Jado. com

entrada lndenendent*. íamilla
alu-^a, com ou som pensão, a ra-
pazes cu casol; Ar. D. Ana 14.
transversal A r. Faranl. (05018)10

UARTO bêni mobilado para ca-
sol ou cavalheiro com boa

pensio cm casa de família, alu-
ga-se A rua Senador Vergueiro 215.

(63417)19
UARTO amplo o arejado —
Aluaa-se. com pensão, cm ca-

sa do fnmllla do tratamento, em
prédio confortável. Troeam-so re-
ferenclas; A r. Voluntários da Pa-
trla_230. (02890)19

QUARTO, 
eiõm direito a cozi-

nha, aluga-so a famílias ou a
rapazes do comercio. Rua Barlo
de Iguateml 27. Tel. 25-2603.(53784)19

x>UA Vitorio üa Costa 59 -
anto. fi — Aluirti-se oti-

mo, com sala 2 autirtos, quar-
to de empreçado, etc. para
r>cquena família. Tratar:
"Bastos de Oliveira" SlA.i rua
Ouvidor, 5!). (70535)19

Edifício Lido
AI.UUAM-Sffi, 

no
ap. 2, Praça do Lido. 2 tala»

cii frento para o mnr e Indepen-
cientes, a casal ou cavalheiro de
tratamento. Tel. 27-9(137.

185037)2!
A LTJGAM-S;"; r17el.fft.es~quartos.

__jl ©om ou com moblllnt p^éço-f
di 180*000 a S40S000, parn casei
ou cavalheiros. Rui Bnrati RI-
beiro, 216. perto do Hotel Co>:,-rr-
bana Palars (84376121

ALUGÂ-CE 
quarto mãalladó.

para caiai ou solteiro, com
ótimo passadlo. A rua Gustavo
Sampnlo. 232, Lome. (55784)21

ALUaA-SE 
um bõin quarto em

casa de família, sem pens&o e
som mobília, casa multo sosseja-
ia o sem crianças, aluguel 140$;
A r. Barata Ribeiro 244. Copa-
cabana, tel. 27-3869. (55702)21

ALUGA-SE 
excelente cas&7 cer-

cada de Jardim, com 4 qurrtcs,
duas salas e mais dep?n'lonclas.
garage e terreno para família de
tr.ttamonto: k rua Copacibtma
1307. posto 5. chaves na cnsa;
tratar, r. da Carioca 70. (70225)21

A"""LÜGAM-SS para ca.",ál"eu p«-
quena famlila, 2 ótimos qüar-

tos. cnm niua corrente ao Indo
do banheiro, em pensfto. com
rersndo Jerdlm e exeluslvnments
familiar, A r. Sta. Clara, 113. po-.-
to 4. (6SgQ0)21"X 

LUGA-3E ótimo quarto e mui-
¦"-to bom mobilado, a senhor de
alto tratamento, ou a casal sem
filhos, em cess de pequena fa-
mllla, A rua Bolívar, 44, casa 2.

(62820)21

SALA 
de frente, grando, com to-

do o cr.íorto — Aluja-s» no
Ml.sourl Hotel. A rua Sen.idor
Verzuelro 219, por preço módico.

(54491)19

TJRCA — A!uga-se casa
ótimo mobilada, com ga-

ra.*re, á r. Tía mon Franco
102, para famiüa de trata-
mento sem filhos pequenos.
Tratar na mesma das 8 ás
até ás lfi horas. (70363)10

uM casal alu_.i a outro por Rs.
250S. ura qunrto. nrejado o

grande, direito a telefone, r-is e
luz. Tratar A rua Ronl Grandeza
303 ou peio tel. 23-240.'..

(52903)19

ALUGA-SE 
um quarto com ou

sem movei.6, pava cavalheiros
ou casal sem filhos, A rua Suza-
no. 7, posto 2, Copacabana, te-
lefone 27-8542. (53488)21

ALUGA-SE 
na rua Copacabana,

658, bela sala de frente e 2
bons ouartos, também de fren-
tc, posto 4- trata-se dis 8 As 9
horas, ou pelo tel. 27-8110.

(55759)21

ALUGA-BE 
uma ótima sala de

frento, com terraço, a casal
ou solteiro, com ou som oensSo,
A rua Figueiredo Mi-ralhiiea. 91.
tel. 27-0701 Copacabana.

155722)21

ALUGAM-SE 
excslento sr,la de

frente lndepondinte, com c:-
pe.?lal quarto de b-.nho. e ma-
cmlflco qu?.rto cnm ótimo terraço.
im cisa de fimllla. sem pens-Jo;
á r. Salvador Correia, 61 — 27-
7607. Posto 2. (62331)21

uiuga-M. Bo:ivur o. Poste
rui

Bolívar 8. Posto 4.
Gl.ãveii no local. Tratar a r. do
Ouvidor 00, Io nndar, tel. 23-1826.
rama 1 , 2^ 160020) 21

lnde-
amllia,ALUGA-SE grande sala,

pittdetU*. em casa da /;
para c»_>al ou oavalhclroa. It. L*3o
pol do Mluuto, 20, cosa 1. (70373)21

A-UCAM-SE 
em casa da faml-

Ua, dois quartos para casal,
com Janelas para rua. no melhor
ponto de Copacabana; á r. Co-
pacabana 98. Leme. (70395121

ALUDA-3Ê 
esplendida loja, A r.

Ronald d* Carvalho 70, antl-
ga rua Harltoíf. 0'tlma pnra ms-
titulo tíe beleza ou caSelelr-ilro
de e:nhoro». Ac«ltam-sa propor.-
Hs '.ambem para outros negocie..
Tratar: F. R. do 'quino íi Cia.
Ltel».; A Avenida Rio Branco, ai.
6" andar, salas 1, 3, 3 e 7. Tele-
fone 2?-:,S30. (53805)21

ALUGA-SS 
luxuoso apartamen-

to na Avenida Atlântica. Edl-
ficio S. Carlos do Pinhal, rica-
mente mobilado, com finíssimos
tapetes e ob'cto_. 4 quartos e 4
salas; Tratar: _ . R . rie .quino t:
Cia Ltd"..; A ."ventda Rio Branco
n, 9'. €D rnd"-. salns 1, 3. 5 o 7.
Ta«{qiMi-.SS_ 1830 (33237)21

ALUC)'a-SE 

"um "porAo""coni" 
dois

quartos, unia sais, quintal e
mala dtpcndonolns. preço barato,
pref;rcnc'.a u quem trabalho róra»
A r. DJalma Ulrlch 67.

(95547)21

ALÜG-A-SE 
na rua Copacabana

n. 690, entre Santa Clara e
Flçuelredo Magalh&os, auarto ou
s?la fmplos com psnsSo. Tel.
27-0277.  (53315)21

ALUGÃ-SÉ 
o prédio i"r. MinLs-

tro Vlvelroí de Castro 99;
pôde ser visto diariamente: trata-
se no Banco Nacional Ultramarl-
no, A r. da Quitanda 120.(75118)21

ALUGA-SE 
casa, com duas il-

cadas do fronte, salda lnde-
pendente, para alfaiate ou outro
qualquer nsgoeio ou para rapa-
_3s ou senhor: A r. General Se-
verlano, 102, sob., tel. 26-3474.

(62984)19

Virgínia Hotel »<*&
para família, com ou sem moveis
n™un co-rente. tratamento de Ia.
diarlns desde 12S: moradia oreço
especial. Praia do Russell 102.

(70316)17

LARANJEIRAS

ALUG/água...,ua corrente, ricamente mo-
bllado, para casal do tratamento,
ótima pensão; r. das Larenlelras
n. 222 (47492)18

ALUGA-SE 
a confortável casa da

rua General Glicerio 3'
(70000)18

A^LÍÍGA-SE. -cai cnsa de fnmllla
do máximo respciti. lindo e

arejado. quarto, pnra cnsnl som
crianças ou duas pcssónn do co-
merclo; com direito ft cozinha: tem
Kns o banhos quentes. A r. Cosmo
Velho. 03. sob. (5430? 118

ALUGA-SE 
para eletricista nu

borracheiro, uma loja de fron-
te. com duas portas, em oficina
mecânica, sita na rua Boiriblnn,
34, Botafogo. (62993)19

ALUGA-SE 
sala ou quarto do

rrente, entrada independente,
muito arejado, para cisais de bom
tratamento ou para cavalheiro do
comercio ou moças colocados,
é em boa casa familiar. R. BarAo
de It.nmbi 55. Botafogo. (55844)19

ALUGA-SE 
confortável residen-

¦cia, r. General Dlonlslo n, 49,
chaves no 59. (85309)19

A LUGA-SE ótimo apartamento.
-t\ de frente para o mar, com
errando torrnço e 0 pecas, alu.uel
65OS00O, A Av. Rui Barbosn. 208,
nnart. 11, eleDOls das 12 horas:
tfata-so.no local. (85255J 19

LTJOÀ"-SÉ" para morada do fa-
mllla do tratamento, o prédio

dn run da Pnssngem, 48. X. com
i 5 qunrtos. du-is salns. Chaves no

49 oadarla: tratar A rua da Al-
íohdcga. 130, Io and., sala 4.

(75033) 19
-ÜGÃM-SE ótima sala e bom
quarto, mobilados, a rapazes

ou n senhores distintos; A Pralo
dc Botafogo 484. tel. 26-4150.

(53910)19
APARTAMENTO — Bairro

de Botafogo — Edifício
acabado de construir —
Aluga-se, á r. D. Ana n. 4,
ver no local. Tratar ã rua
São José 7. loja. (85131)19

APARTAMENTO 
— R. Marquõs

de Olinda. 81 — Aluga-se óti-
mo apartamento ne3se edlficlo,
com «ala. tr6s quartos, banheiro,
cozinha e quarto do empresada.
Tratar: »'. P.. cie Aquino « Cia.
_tda. AV. Pio Bronco 01. 6o. sa.
Ias 1. 3, 5 o 7. Tel. 23-1830.

(53373)19

-rjRCA bois estudantes dlstin-
tcs, procuram quarto com boa

pensão, em easi dc f.vnilla ds
tratamento. Preferem Urca ou
Praia Vermelha. Tel. por obséquio
para 25-1728, com Garcia.

(53334)19
RCA — Aluga-s2 lindo npnr-
tamento co-i t"do conforto

nara pequena frmllii. ver elas 8
As 12 horas. tel. 43-3231.J9_:52ni9

U"rÓA 
— Aluga-se ótimo aparta-

mento com 3 neças, banheiro,
ouarto do criado, varanda e demais
deoendencios. por 4509. R. Otávio
Correia 47. ap. 5. Tel. 26-5332;
ver das 10 As 19 horas. (93315)19

U" 

~RCÃ 
— A1U7»' '-*

quartes mobilado-, com peque-
no banherlo. comoletamento lnde-
oen-ientei. n 1 ou 2 cevalhoi-oi:
>, !_•„-!,•!-. gao Sêbastl&O ni 105,
Tel. 25-6314. (95331)19

Aliura-so o apartamen-
to do frente para o mnr. com

3 ouartos. duns aal^s. ctpa cozi-
nha, auarto para ctlãdos* banhei-
ros. virnndn. quinta! e trars^e.
Aluiuel 700"0nr>: A Av. Jo5o Luis
Alves 83. Informações ne'o tel.
27-8778. (55630)19

TJRCA
yj to dc

a LUOA-SJ1 apartamento eom
*»-move:i r.o E;U.*lc'o WlttroC'-..
r. Ministro Viveiros de Ca3tro 123
o-ito. 14, com 2 amp!c3 quartos,
varanda, saln. tala dc Jantar com
varanda, confortável banheiro, co-
zlnha e despensa'. Alurtuel com
moveis, 730P. ê sem moveli, 5308.
Porto 2, Copacabana. Tel, 27-
8318. 173331)21

LUGAM-SE apartamentos eoiíl
garage, por 7008; Av. Rainha

Elizabete 233: trata-se Av. Rio
Branco 243. sob.  _(95_380)_ai

LÜGA-SE bom quarto de fren-
te. em cnsa de família, a pes-

sor.3 do resnelto. ous trabalhe fó-
ra: preço 1308, posto 4, tem tele-
fone, r. Ipanema 49. (34435)21

LÜaÃ^SE~um"quarto bem mo-
blindo, em cara de senhora es-

trangelra. r. CoPacaban^860. 
^

ALUGA-EU5 
ótimo aportamsnto

;m Conacibana, a travessa
Ssnta Leocadls n. 4, esquina di
rua Pompeu Loureiro, com entrada
lndoocndenti e todas fi acomoda-
rõos' para família. Preco 550S.
Vir a que.lauer hora. T-.forma-
oó£s pelo tel._22-ei59._(53_8!l)21

ALUGA-SE 

"um 
exeílonte apar-

tamento n. 52. do ESlílclo Ja-
r«'.*i. recsm-^^tistTiildo alto Ã rua
Bolívar n. 97. Co.acabj.no. Tra-
tar com Acendo fíour-. & Gert.u-n
A Av. Nilo Psçanlia 155, s. 910.

(32814)21

A" 

_LUGA-SE' 
no" Lido-em aperta-

mento. uma linda sala de fren-
t-5 a ccsal on fQnhor de trata-
n-nío; A r. M'nlstn Viveiros de
C-?tro 116. opto. 20. Tel. 27-
4733. Copacabana. (75198_)2l

ALUGA-SE 
orndar tsrroo do

nr-d'1 A riii Gu4*""'õ Sarnõald
127. I-me. slu-uel -«SOIOOO. Con-
tr»to de um ano. Tratar no lo-
cal. (75171)2!

COPACABANA, pfíto 3 — Alu-
gam-IS salas o quartos. co:u

pensAo. cam mobília, á Trav. Ml-
randa_, 28. Tel', 27-4091. i70lCli2t

COPACABANA— 
Em casa de pe-

qüína família, alugo-as bòa an-
Ja il (r-nt-. com eiltrnda Indo-
pendente, um moveis, R. 9 ele fe-
virelro, 03, e-q. de Dir.-.ta RliXlro.

|70-.73)tl

CASA 
— Lido. ÃlUga-se; a r". VI

velron dj Ca_i.ro, 78, com i
quartos, duas salas. 2 banheiro..,'
coelnhn; quarto do cmpnigad.i,
quintal. Jardim o garage; nAo fal-
ta agua. Trata-so no 1ÓC31. d"S 10
As 12 c das 14 As 18 hs. (41733121

piOPACABANA 
- - R. Barata R:-

Vf beiro. 47 — Aluga-se. Ver ci-.s
14 horas em diante. (41787)31

COPÃcTBANÃ 
— aTÜÍÍ".: <;rr.'n-

de £a!.a, a^jn moveis, n. irWa cu
ciues psssoas qui trabalhem íóva,
1308. om casa estrangeira. R. Co-
p2eabano,J743.  (33233)2t

CÓPÃCAB.4-ÍÃ 
— Ãíugã-ís gran-

de cala, com fronte para o
mar. mobília moderna, em ca«, d»
famllln estrangeira. Av. Atlantl-
ca. 916. (35272.21

jríOPAOABÃNÃ 
— Sal'-'_rancl-_, d.i

V frente, aluga-se. mobilada, a
casal sem filhos, moças ou rapa-
zíj d» tratamento. 0'tmo ponto.
Slcuolra Campos, 67, e. 1. Tel. 27-
ie79. (53875)21

COPACABANA 
— Aiuga-sa em

casa dc família estrangeira,
ótimo quarto com Jantar, a cssal
do respeito, trabalhando íóra: 1 r,
Barata Ribeiro 533, cosa XI.

(93320)21

COPACABANA, posto 8, aluga-se
o apart. 3. mobilado, á ru»

Francisco Otavlano 33, írentf, por
seis meses. (86259)21

COPACABAKA, 
posto 2. aluga-se

um quarto com 2 janelas; uma
sala. Independente, praça Cordial
Arcoverde 19. Tel. 27-9703, ao ladi
da Escola d» rua Barata Ribeiro.

(75092)II

ALUGA-SE 
apartamento peque-

no, duos selas, 2 quartos, ete.,
melhor rua cio T.?me, 530X000
mensais, tel. 27-9036. (35033)21

A^ü

ITiLAMENGOpara

FLAMENGO 
— Alugam-sa otl-

mos quarto.", nnra cavalheiros
ou rapazv.^ rto comercio, amplos o
bem ventilados, em e.lflrio novo;
preço acessível; A r, Correia DU-
tra. 73. .53215117

ALUGAM-SE 
ótima sala de fren-

te c duas salas eom comimt-
cAo o terraço e mais um quarto
menor, eom ou sem moveis, a ca-
valhelros distintos ou car.il qm
trabalhem fórn: na residência do
casal; A r. ciai Lnran|clrns 211.

(93493)10

IJ1LAMZNOO 
—• Alugam-se quar-

tos com pon-iílo. agun corren-
te. para cisais c solteiros; Norte
Pensão. Senador Vergueiro. 111,

(62899)17

I71LAMENGO. 
Aluga-so para fa-

¦ mllla o 2o andar. (,» prédio A
ru.i Silveira Martins 20. aluguel
e taxas i :0ÚÔ3. tem elevador —
Trata-sa n« Tabacariá Londres,
á AV. Rio _rniu-c. 144, 1558301 17

IjiLAMUKCO 
— Quarto p.ira ca-

sal -— Aluga^sa com pensSo,em casa de ram U Ia; trocam-ss re-
ferenclas; r. S. Salvador 58.

^^_ 154411) 17
SEJSfÊNÕÕ — Em cosa ele r.r-1- mllia. portuguesa; 3lm.a-.RQ rtH-
mo ouarto com ponsân clc primei-
ra ordem, a auaa pessoas dc trn-
tsmerttO, à r. Marques dc Abtan-
tes, 131. (53500117
1^LÃÍ.IENGO — Em cirri rlõ"~fn
•*- milia distinta. n!tl'::.-''e snln
ou quarto, de 130$ a 200SC100. rom
ou v-m p^nsfio p vmçcn ppra uma
ssnltora; á rua eao Salvador, on.

(34263.17
ÍVLAMENÕÒ — PínTfiõ-familiar.
-*- situada nn r;ntro dè rrrande
jnrdim, aluga ôf^ios qunrtòa r.oin
aTiii corrente, boa m-^".a, multa
crlerr. e ass*.ln, nt.ni ca^iil*; d'.x-

**lto_t, a rua SÜvoira T4«rtín«.
157. _ 153312117

IJ1LAMENGO 
— Eni-pTeelIo novo.

feniílfnr. A rtm Almirante Ta-
xnanderé. ."4. alu*-^m-se boas
ptiartóã do fronte c>m refeicô^fE.
Asseio. ordem. n*rto dor í>**nft.o«
* nreçou módicos. |B2543H7

FLAMENGO 
— Aluj-anv-Re dois

ouartctí. com ou sem pensf-v
ft "-sal distinto, ou a rrocn de
t~lo o reFOçttp, em casa de fami-
I'a E^rtu^ttftw. ni r. Pa***andu.
ü. 31 _ Tel. 25-3122. (33305)17

ALUGA-SE 
grande sala dc fren-

tc serve para dois cavalheiros
o um qunrto com agua corren'e,
entrada Independente, nAo falta
agua; A r. Pinheiro Machado 83
— Laranjeiras. (05579118

ALUGA-SE 
o ótimo prédio Ar.

Iplraniçn 17. Laranjeiras, pro-
prlo pnra Densáo ou grande fa-
mlllai tonelo 11 qunrtos; 2 salns.
3 saletas, 2 banheiro.-, o demais
dependências Inclusive bom quin-
tal cimentado. Chaves no h. 4ÍT,
Trala-Sé A r. 7 c'e Setembro 12.
sob., das 13 AS 17 horns. Tele-
fone 43-5116. (83037)IU
A LUGÃrSE ;,« 

~"piríhelro 
Ma-

s*-"críádó. ?i. ap';. mobilado, sen*
do umn peça o' J banheiro com-
pleto. eom café peia Manha-, ou
quarto. is:.059)i3

ALUGA-SE 
um quarto com va-

randa. Edlficlo Blalr, A rua
S. Clemente, 107, Botafoç-o.

_ (05271)19
_ÜGA-SE_o prédio sito A rua
8fto JoAo Batista, 56, com 3

quartos, duas sales c demais dc-
ppiiclrncla.-;-. chaves no local. Tra-
tar com o Sr. Vasconcelos, R. Slo
Josí, 83. tel. 22-439<._ (55695)19

LÚOA~3E urna poqueíía cosa',
rui Manuel Nlobci, 33-A.

Urca. Chaves no local. Trata-sò
A rua Gonçalves DIA?. 82. l" and.

(70200)19
LUGA-áiníiuiFto bem mobila-
do, em casa do multo sossego",

unlco Inquilino, A r. Marquís de
Abrantes, 144-A, c. 1^ (34309)19

A~~_CGAM-"SE~"i2~s_Ías 
dê frentes,

juntas ou separadas, a BOltel-
rn^, com ou sem moveis, sem pen-
sfto, cm casa do família, ft prnla
do Botafogo. 462, c. 13. tol. 20-0835.

(54407)19

APARTAMENTO — Por motiva
ele vlatem. trasnn-snrse o con-

trato d" 1 confortável apnrtaiv-ii-
to, no 4° andar do Palácio Blalr.
letra I, com excelente banheiro
ern cores, moderna cor.lnh.i nme-
rlcÁttA, ampla terrarse com toldo
ainda com o prazo de- 3 me?es
Dira a terminação do mesmo con-
trnto. podendo ser prorro-jado dito
prazo. Informnçõe.3 pelo tsl. do
annrtnmento. 26-1207, tratar no re-
f^rteli aiartamento, run S. Cie-
mente 109. Botafogo. (548,43)19

PARTAMENTO — Álu^a-se no
Urca. A r. Cr.n-.iUlo Gaffi-e?, 73,

cnm s-ln, 2 quartos, bnnhetro do
côr. ete., o rie n. 1: trata-se rin
0 Preco 3708 e taxas. (52736)19

GÁVEA

ALUGA-SE 
n r. Pncliceo dn P.0-

cha 10 (Gávea), llndá resl-
dencia de construção moderna
com 4 quartes. ea!r-s. s.irsge. Jar-
dim e demais deoenclcncl.is. Alu-
nuel 7503 e taxns. Tel. 22-58:4.

(33392)20

ALUGAM-SE 
em caoa do faml-

lia. snla e qunrto. tir.í.i tar.i-
bem banheiro, tanque o ÒUtfâS
serventias, tudo Independente, n
cnral sem filhos pcquc!m>: A rua
cios Oltis 58. Gávea. (54085)20

ALUOA-eE 
em Copacabana, um

cômodo, em cr.s.i do íurnllla, a
reiaz solteiro; A rua .ran-.lreo
Si' 32. (55853)21

A~iLUGArsE~grãnde 
qliartõ com

ou sem moveis, multo nrejado,
tem telefone: r. Ministro Viveiros
do Castro 18. (64923)21

ALUGA-SE 
ótlmõ e confortável

apto. mobilado. A r. Copacaba-
na. 178, 2.° and., na Praça do Lido.

(64044)21

_UGA-SE casa em Copacabana,
rui DJnlma Ulrlch 180, pos-

to 5. com quatro dormitório., aa-
ias. hall, um quarto- para ompre-
aada. garaçe, boi coalnha e qutç-
to sanitário completo: tratar v_o

próprio local o'l pelo telefone 27-
4007, Pe'-* mnnhl "^^ -,
~r__GA-£3 

quarto, lndepeiulen-
/Vte par.i senhor ou sinhora.
que trabalho fora, Oom pensAo.
banhos quanto o frio. no P^toS-
Lleli Copacabana; aluguel 330Í
mobilado. lnf. tal. 27-7073

(53633)21
LUG"Ã-£E mobilado- palacete,
em frento ao Lido: A rua Co-

A ln _¦•_.«<•• excelente aparta-
rilUga-a«- mc.nto. A r. Bolívar
01, Edlficlo C-stro Araújo. Cha-
vss no loce.1. Tratar A r. do Ou-
vldor 90, tel. 23-1325, ramal 26.

(69322)21
LUGAM-SE ótimas sàla3 e
cmortoi o salas para rapazes,

A rua Coulart, 23, PensAo Buo-
nos Alrei. Copacaban-i,_ (75032)21

LUGA-SS cesa, coTri~S quartos,
duss sslas, quarto de empresar

da e garage. Birata Ribeiro. 531.
(85235)21

Cl 
ASA — Rua Joaquim Nabuce.,

-* 212. Aluga-s» ótima casa de 2
pavimentes. Io pavimento: Porão
habltavel, duas sala. grandes, 1
quarto e banheiro: 2o pavimento:
eluos saias, 3 quartos, banheiro
completo c cozinha. Jardim «
grande quintal. Tratar: F. R. da
Aquino L Cia. Ltda. Av. Rio Bra.-,-
co, 91. 6o. salas 1, 3, 5 e 7. T?l.
23-1630. (53832)21
/-lOPACABAí-A — AÍu_a-so óti-
V** mo quarto ou sala, entrada ir-
dependente. Banheiro o cozinha;
á rui Copacabana 1118, 6o andar,
apto. 76. (54545)21

COPACABANA. 
AIu_n-se. p-irto

da praia, em casa úz familia,
quarto mobilado, por 200S. Ruv
Copacabana 918, tel. 27-3030.(70032)21

ALUGA-SE- 
um quarto para ra-

paz, A rua Leopoldo Mlgliez,
51. casa 3, Copacabana, n'u-ruel:
80S. (75104)21

A~LUGA-SE 
ótimo nu.irto mobl-

l?..o; A Av. Atlântica". 300,
apto. 7, posto 2; tel. 27-3110.

(95436)21
LUGA-SE cm casa de família
uma grande Sala- de frente, a

basal, qui trabalhe fora. Rua
Gustavo Sampaio 118. Lome.

J_ (85315)21
A LUGA-5E o apartamento 113.
«do Ed. Iramala, A Av. Atlan-
tlca 122, do frente, com ótima
varanda, ultimo andar. Tratar
com o Sr. Espíndola. Praça Fio-
riano 31. tel. 42-5229. (751-34)21

LUGA-SE ótima solo de 1 fron-
te com ou sem mobília, para

easaí'ou solteiro. A rua Copacaba-
na 71, 1° andar. Tel. 27-6269.

(95612)21

COPACABANA 
— Aluga-se A -.-.

Cooacabana 335. apartamento
eom 3 quarto:, 2 sale.s. benhelr-.
de luxo, copo. cozinho, quarto
para empregados e Arei do serv._-
ço, (54573.21
lTílifi. in ALICE. Ruo CcpícT-
Í-U111L1U bana i3]3. Alugamos
neste edifício apartamentos com
quarto, sala. banheiro e cozinha.
Aluguel desde 330S. Lou-ndes &j
Sons. Ltda. Alfândega 81-A. 23-
2772? (53308)M

DIPICIO BOLÍVAR — Rua Bo-
livar 35 próximo A Av. Atia-.i-

£lca __ Aluga-so o oportaniíntj
92 com todo o conforto moderno,
para soltalro ou casal sem íilhos.
Tratar: Baíros do Oliveira S. A.,
A rua do Ouvidor 59. (70533)21

psca.flni IS
27-4713.

HCOOSOOO. telefone
(70120) 21

A LUGA-SE bom quar» con-
"-fortnvel. mobllido. cnm ngui
e?rrente. pensio ele primeira, do
f'nn traio, para ClSâl °u p?qiif»m
famllln. rua elas Liranjcli-ar -19-A.

(5146111_8
A Ij1"3AM-8ÊÍ no antigo liotcl

f*- Metrópole, ótimos nposentns
mobilados ou n^. com apua cor-
rente, café vil* tn.nhft. máximo
conforto e resoelto. n cabais ou «e-
nhor es do romercln: desde 150S a
170S e 230S. A r. dns Laranjeiras,
519-A. Tel. 23-G22Í. eom o Sr. Mu-
Ho. (52924118

A LUGAM-SE eonfôrtnvol r.ala ch-
¦** rrente c átimos quartos com
nr direto, ni_ua coremtt^ chuveiro'quente 

gratjs, com ou j-cti moveu.
nn Pereira da S'.'.--ti 123. tel. 25-
Ofioo. Palacete eni centro dc ?ran-
da parque a ISv-m^utosdocep-
ft*n. p-flço para c*"al a n_>.t'r dc
400SOCO. passatilo de 1* cr-**"!.

(53971) 18

^Ã LUGA-SE um qunrto modesto,
**• para rapas ou senhprà; alu-
pu-M 70S00O, A rua RenI Grandeza.
418. cosa _7. (55706)19
Aliib-íim-í!. Quartos com pen-/-lUgam-5- .do, no Hotel-
Pctisüo Milton. Rua Marquês di
A brantea 26, (51503219

LÜGA-SE a cn.ial distinto ou
a senhora. 2 òílmos comodosi

séntlú 1 de ri-ente. cm casa de fã-
mlll.-i dc respeito; A rua Paulo
Barr"to B2, Botafogo. (34321)10

ALÜGA-SÊ 
apartamento A rua

Minuel Niobel 61. npart. 3,
com 1 quartos, sala, varanda, co-
zlnha, quirtn df empregada o do-
mili dependências, Ver <• tratar
no looal, dns 8 As II horas.

(54317)19

ALUOA-fl eas»,
**salã. eetsínha, banbi

s
d»1s quartos.

: & r.
Cardoso Júnior 130-A. f-.Otoií).

(05199) 13

ALUGA-SE 
ótlmi qunrto a ca-

snl que trabalhe frtra ou a 2
mocoi dHtlntc^, sem p-n:3o; A
Avenida Osvaldo Cr-- 90.

I83043I19
XTjÜG.V-E-ím— 

"casa 
de cns.ii.

^srnnrtí e bom srplndo quarto.
por" 1 r.O^OOO sem moveis, a rapa-
Bes ou cnSal. eom ou fera pen-
:-i-., A mi Voluntários c'i Pntrln
101. Tem lelefone. (34533)19

A LUaA-SE magnífico nparta-
' * inentn mobilado ou nAo. A r.
RSo Clemente 109. Pnlaclo Blalr.
por motivo de vlnarem. com sala.
quarto. eozlnVi. banheiro e ter-
rrço coberto. Tr.itir l*-ien'rtamen-
te uo local ou tel. 26-0'00.

(95111) 
19

ALUGA-SE 
amplo quarto, èm

caso de trntnmento, cm 2a pa-
vlmento. a casal ou senhor distln-
to: i rua Voluntários dn Pátria
8. 3° nnrinr. ca ss XII. (70140) 19

Alugam-se" 
2 cons qusrtos.

juntai ou .«eparado.v em ca«a
de. família. troeam--e rtferoncls_.
rua Pesl Grandeza 82 e-..'a 4,
Bolafo'-.,. 170453) 19

A LUOA-SE a ca.-i A rei S. Cie-
**"*^ mente

APARTAMS-1TOS 
doscli 39CS no

suntuoso Palneio Blalr, A r.
S5o Clemente 100. eom sala.
quarto, banheiro em cor, cozinha
americana, terraço coberto, en-
traria em mármores e espelhos;
dois elevadores, ngua abundante
e o máximo ele comodidade: bon-
des e ônibus A portn por 400 reis
nt* o centro: tels. 43-1200 o 26-
0100. ¦; , (59100)10

PARTAMENTO — AlUja-sa, no
Urra, A r. Condido Gaffrie. 73.

nara pequena família, eom silo.
2 quartos, ciuarto rio eiliproguli.
etc., 400!?, inclusive taxas. Cha-
ves e lnf. no 0. (55467)19

A 

"'"PARTAMENTO — AlUga-so
amolo, grandes varandas, cln-

ro qunrtos, salas e demais riepcn-
dencias: A r. Voluntários dn Pn-
Iria 305-A: acha-se aberto dns n
As 18 horas. Traln-.se na SooçSo
PTCrtlal do Banco do Comercio: a
r. General OnmAra 8; (33607110

BOTAJ-KÍÒ:—"Alüga-se 
om cas"a

rie fanlüli d-> tratamento, o
sóhnèifa só ou re.ial que trnba-
lhe feira, bom quarto, n. Álvaro
Rimes. BO. (70163119

BOTAFOGO 
— Alugn-so uma

ótima sala com moveis c café.
pela manhA, em casa d» um cnsil
elo todo respeito, a outro casal
aem filhos ou duas moças, exi-
glndo referencias; rua da AssUm-
çAo 83. 2" ondar. Fon» 28.-8383;

(41258): 10
StAFÓGÕ — A'uga-so casa tt-
po apt., bem localizada, com

abundância dágua, servida por vo-
rlcs bondes e ônibus; rua Real
Grandesn. 21 (prox. * 8. Clemen-
te); v6r das 13 As 17 hs. (85141)19

Aluía-se qunrto
peouena cóoa em casi d« fa-

mllla. pó-le cozinhar, rua Caplitra-
no rio Abreu 28. casa 4. (75205)19

OTAFOGO. Aluga-se. cm casa
de família, ótimo quarto, a

uma senhora de respeito. Volun-
tarlos da Pátria 422. Tem telefo-
nc. (75204)19

BOTAFOGO 
— Aluga-se ótimo

prédio, grande quintal, preço
módico. R. Gal. Severlono 114.

(35270)19

CiASÃ"! 
Aluga-se, moderna, com

> duas salas, dois quartos, cozi-
nha. banheiro e qunrto para em-
prp-rada etc.. A rua Marechal

Pontuaria 133. tratar no 133-A.
Urca. (54662)19

Alun-n-T. ô,lmo apartamento
,,lufiu -,l-com ou sem garage:
A r. Alexandre Fer:.Ira 175. Tra-
tnr A r. cio Ouvidor 150. 1" andar.
tel. 23-1825. ramal 28._(69324l 20

JARDIM 
BOTÂNICO — (Próximo

A I.igõ.n — A!ura-se moderno
e confortável prédio de dois pavl-
mentos, com cinco ouartos. trcí
salas e demais dependências.
Centro de lorcllni o garage. Alu-
miei l:O00S. Tratn-sè na SaccAD
Predial rio r.nuco do Ooihereloi
Tel. 23-4593. (731OÜ20

I,_iMK E COPACABANA

ALUGA-SE 
apartamento com i

quarto-, snln, varanda, W. C,
qunrto do empregada, tanque; rua
Copacabana 93U. (61022121

A" 

"l_ÕÃM-SE' 
quartos mobllaclos

ou 11.I0, a pe.isona elo Uno tra-
to, aítua corrcir.e. indo o conforto
e ótima péiisAo estrangeira. RUa
Doinlnco.i Pefrelrn 23 o r. Flgliél-
rodo MAgalhSès 22. Copacabana,
posto 4. (6457l).'l

\LUGA-SE~npartamento 
dc lu-

xo, p-.irn casal c quarto mobl-
l-do. i rua Copacabana, 30. Leme.

(33053)21
_u55w3E sala côm.óu sem mo-
ve's o com ou som psnüAo. à

rua Hllr.rlo elo Gouveia. 49, Copa-
cabana. (70466)31"ã 

LÜGA-s3 eni casa estrangeira.
^»-sala d; fronte, bem mobilaria
o hom fresca, corti ótima co~.'nho.
a cns.il ou cavalheiro cl!s"-.it.i. R
Cop.ics.baaa _.723. (8510:.! 

21

A" 

"_UGÃ-SE~oin 
Copacabana. PU-

to 4. pequeno oot.. nom entra-
da separada, na Trav. Sra. Leoe.a-
dia. 24 iflm dn r. Ipanema), com
quarto, saln. banheiro, ooainhA,
i.i-ca e varando. Pôde s.-r visto a
ejUaigiiér-liora. (__7.'.8'_l

ALUÕA-SS 
em casa cio fnmllla

cair.ingern um quarto multo
bem mobilado. Av. Atlântica 030.
Tel. 27-1350. (03470)21"A 

1.UG
'^-pens.....
perto cli Prala,_pal;a cosAl ou sol

A 
LUOA-SE pequeno apartamen-
to com linda vista, preço 370.-5:

tel. 27-7050. (63315)81

A" 

" 
LU GA-SE em 6° andai-, boa sa-
Ia de frente com ou sem direi-

to a cozinho, lugar muito sosie-
gaio. com cu sem moveis: trator
de 14 As 16 horas, pelo tel. 27-
2:190._ (54732121
A~LUGA-SE a mealoos, calistas,

j£-_pPn:clirt-,. clenti' rs uni boa
.«sl.i com direito a talsfone o f.Ma
ei.-, espera mobilada, A rua Co».
cibsna 73S. io and. __•.!___-

ÃrTeo-n-cp-!*'^'0"0 Apartamen-

sal elo tratamento no mogr.iflco
em Lobourdett. A Av. Atlântica
423. Aluguel -100«. Lowndes^&
Eona. Lte"ln. Alfândega 81-A. 23-
A-73| (53309121

PDÍFICIO ANDRAUS —
Alu_3.rn-£3 linilos apar-

tamentos acabados de cons
truir, situação privilegiada,
distando 80 mts. da pr*ila,
a mais linda vista, ali3tn-
çando toda Copacabana e
Ipanema, com quarto, sa-
Ia, cozinha americana con-
fortavel quarto dc banho,
etc. Preços de 330$ a 420:?,
vêr á r. Copacabana 1.102,
tratar á r. Alfândega 134,
com Andraus & Cia. Ltda.

(48933)21

EDIFÍCIO 
LINTZ — Rua Rona'.;l

do Carvalho. 70, antiga rua ria-
rltoff. Alugam-so ótimos sparto-
mentos em prédio reccm-ecnv.rul-
do. e finamente ncabatlo, para ca-
sal ou pbqúena família ele trata-
mento. .oncclmento do nscua
que-ite. Trotar: F. R. de Aquino
„ Cio. Ltda. Av, Rio Branco, 01,
60. saias 1, 3, 5 . 7. Tel. 23^01)0.

EDIFÍCIO 
MANHATTAN

Atlântica! 158. Aluga-*.

A LUGA-SE npnrtnmento com
AtodO o conforto: A rim Aure-
liano I^tal 10, esq. Gustavo Sam-
pulo, li!:l. Nelson, 1484831 2!

t,UGA-i'K ótimo quarW; a-m
pensAo, em co:a cli família

APARTAMENTO dt írent;. pôr
¦e».350*000. bos«ã-se para quem
obmprsr os moveis, rua Ronald rie
Carvalho 6*. ap. 1. pesto 2

l*)4.)4 i t J.

A PARTAMENTOS 
"nõVos. 

peças
•'».imPlis. ciara-, balcões de 4 x
1,60. instalações poro filtro, frl-
(.ldnlre e radio. Garage particular,
Üun OaoãoabAna 203. Eeliflelo Po-
tottSJ*.

122
135154)21
Alugo

Santa Cinra 116.
(93403121

-O OTAFOGO

A LUGAM-feE 2 bons qunrtos. .
"¦grande sala. loelos com agua
oorret-te, camp.ilnha. com ou San»
moveis, pensão excoieme. a pre-
ços do Inverno; exclusivamente Io-
mlllar: tombem tem vngns. Rua
Copacabana. 956. .Tel. 27-4110.

LUGA-SETòm cãsã~de famllln,
um bom quarto, com penstto. a

c.iiiol distinto. A rua Siqueira
Campos. 10. esquina da Av. Atlan-
tico, tol. 27-3071. (41778)21

LUcfA"-_É nó"Lido, posto 2. có-
pacabana. em apartamento

confortável, residência de família,
oscclento sala com pensAo de pri-
meira. frento para o mar. tel. 27-
0799. (6Sa97jai~A 

LUOA-SE o prédio da r. Cons-
estante Ramos, 171. com todo p
conforto moderno; chaves no 187.

(41832)21
LUGAM-SB, grando sala do
frente e 2 quartos. Juntos ou

separados, com varando, a casal
de tratamento ou rapazes distln-
to3, A r. Copacabana 832.(55508)31

loiros: o rua
Tel. 37-5S134

VENIDA Atlântica 480. Alu'ço-
se um apartamento "un ca-

cada pnra o mar, em óssA oo ln-
mllla. luxuosamente moblnd-i —
Casal do tratamento ou dAVAlhel-
ra. '. 3W?0[£J

A" 
PARTAMENTO. Allt_a-àC ceim
snln. tre.i quirtos. no Edlllclo

IHrcomVn. A rua Copacabana, cs-
dillna clc 19 do Fevereiro. Por-
Io 5, I85317)21

n. 178. com dois
ouartos. d,,í<? f^"'-- c porin hab'~
tavel. aluguel 380S, as ehaves ri
m.-iv-s. (33131) 1»~k 

LUGA S15 . bom quarto multo
* *¦ Arejaâo. cãn ou se**- caft1 ^eli
mnnhn n?rrt mov*»*". Mais t***íor-
—'•Coes tv>lo to'. 2^ 1607. A r-ra'-1

^^«otaroso. 
03, »n«t(,-7)-

EM 
casa de casal sem filhos —

nlUpA-Aâ 5. Ia. a cfaal ou a ra-
T_a_fiP5; k rua D. Marlana H7. ca-
sa 2. (53373)19

E"~M 
caso de família d.> respeito

absoluto — A1U30-SO magnífica
síla ds frente e ótimo quarto
sem movei'. Ver a nua*ouer horo
A rua Voluntários da P?*r!a a?l.

(35033)19

A 
LUOA-SE garage Independente
para automóvel ou moveis, A

rua Caning 18. casa 1. Copacaba-
na. 153538)21

ALUGA-SE 
em ótima residência

particular, um pequeno apar.
tamento ou dois bons quartos. A
rua Francisco Otavlano 59. tele-
fone 27-3160. Posto 6. Copacaba-
n a. (542 95121

LUGA-SE parte rio um quarto
a senhora ete tratemento: A r.

Francisco Otavlano 47. telefone
27-2920. Posto fl. Copacabana.

(62298121
A LUGAM-SE quortos mobilados.

•£*éo_n ou fon. pr*_i.?v_, k rua
Prancí.zo Ot a viário *7. telefane
27-2936. Posto 6. Copae-'-'na.

i6i3B9)31

APARTAMENTO 
lusuoco o ooh-

fortivcl. Cm prédio novo. —
Aluga-so por 7008 e taxas; A r.
JoAqulm Nabuco 51. só se aluga
a familia de todo o respeito: tem
garote.__ 'I0!?0'!1
A PARTANÍENTÕS - Rua Òta-
"Vlano Hudson n. 20. Alu-jám-
se apartamentos ness- edifício,
eom 2 ouartos. sala. binh-.Iro. eo-
-!nhn. quarto de empregada. Lln-
da vista, próximo do ímlbus e
bondes. Tratar: F. R.de Aquino M
Cia. Ltda. Av. Rio Brinco 61. 6»,

___'1SÍ__!_JS1!Í
APARTAMENTO 

mobllndò, em
Copacabana, no Lido — Alu-

fea-se um. A rUa H.Tltoff n. 13.
Edlficlo Moreira, 2". tem a?ua
qu*nte corrente e todo o neces-
sarlo; trata-se no apto. 231.

(9 .44,131

AV. 
Atlântica

o apart. 25. preço 700?. com
umo snln. 3 quartos, dependências
d* emo-egrUo, com ou Rom contra-
to. lnf. pelo fone «-0344.^ -

Av.
so ne.-a»

eeliflelo. magnífico apartamento.
U-llco vnjo, com 2 quartos, duo.
salas, hall, varanda, banheiro, co-
zlnha copa, quarto e banheiro d«
empregada. A.ua quente, srmorlos
embutidos o todos os requisitos ele
uma moderna e fina ; residência.
Trato" F R. dc Aquino Ss Cio.
Lt£a. ÁV. R!0 Branco 91, 6». Sülas
1,3. 5 e 7. Tel, 23-1830, (83830)21

17/1-f;. i*n ApA- Rua 9 dc FfiV0'
lliClinCIO relro 83. Alugamoo
eis dois últimos opartomentos vo-
gos dosto mafinltlco edlllclo do
privilegiada «ttuaç&o, com quarto,
sala. bonheiro e cozinho da cstl-
lo americano. Lowndes & -Sons.
Ltda. Alfândega 81-A. 23-2772^

A

A V. ATLÂNTICA. 122,
< » iramala — AlUín-s-»

260

APARTANrENTOS 
ARQ1LAGA —

Aluga-so ótimo apartamento
cnm mia. tres qusrtos e damils
depondeuelns. A r. Constante Ra-
mos 97. Tratar A travessa do Ou-
vldor 39, 3° and. tel. 23-0-00.

(9553SI21

VKNIDA ATLÂNTICA.
Alüsra-se cm casa ele famllln

nanholn. eluan lindas salas mo-
hfnrlns. tllhlas ou sonornda«. roln
terraço, frento para o mor e nna
oomlrif.. (85492)31

Edlficlo
. npart.

61 tòrlcV. os comfitiós dando noro
o èxterlo*-. aòAhãdo cl-: oi-oí-trulr.
InformscôeA pelo te. 25-4444.

AVENIDA ATLANTIÇAiSS•  Alufta-sr confortável
apartamento. Todas as pc-
cas eom frentv para o mnr.
Salão. 2 prandes quartos,
nuarto P: crfr-do. varanda
r-mpla. deposito nnra ma-
Ias, ete. Vista dêslumbran-
te. Ares do mar e da mon-
tánfià. (54414)21

ArART\MÊNTO 
— Trnapassa-so

A r. Copacabana, 930, a-ito. 3.
p.*.ra casal; trata-se no meimo.

______ (55760)21
A . ÃRTÂM-iíTÕS ShaTp — Co-

pioabnni - Alinca-se um. es-
nicoío. CO" 3 ncçns 1. dependeu-
clis nor 43trO0O. Quartos exter-
nos mra siltelrô. oom lua. desJe
I2OS0OO. rua _»oool-lo M1*_1M l _(•
tels. 27-4137_ou_g3-0373. (528j3)21

AP.'RTAMBNTO 
IEME — Ave-

nldn . »lontlea 103. ou r. Gus-
tavn Ramoalo 71. com br nhelro.
todo o confor ->. com ou «sn re-
'elcAo. preco ranoavel. (542l3iai

APARTAMENTO 
mobilado —

Pdlflclo Amarcmas — R. Fer-
nondo Mendes 25 — Luxuoso
apartamento com 3 ou»rtos, 2 sa-
Ias e demais deoendencios. Re\a-
delra elétrica Incluída no aluguel
e com InstalacSo completa, tnelu-
slve roupa branca e louca. En-
tender-se no portaria. 175099)21

APARTAMENTOA
— Aluça-ss,

ótimo A r. Francisco Otàvtirio
n. 33. posto 6. com linda vista
para o nisr. próprio pari família
de tratamento. Tratar nn *9fHeO

1 e'e Cr_-*'t.i f—cantil, â **.. *¦*> 0'"-
tanda 71 o 75. t.54538)21 to.

EDIFÍCIO 
EOXY — Anartamen-

to^ dl 320t. 420* e 5301000. A
nxi Cooacabano. 945. esquina do
Bollv»-: trata-se ni Secc&o Pre-
d'nl do p-.-ico do Comorcio. A rvja
GenerAlCnmar-. 8. (55098)21

COgAÜAUANÁ 
— Aluí&-se por

eonrsooo eônfoniVel re»'ien-
clA com du'is silos. 5 qusrtiis. ço-
tinha, hònhelro e. ouintal. trata-
íe M EdflHo Nllomex. sa.n 6.4.
telefone 22-8298; (85074)21

COPACABANA — PràÇa Clr.llr.;
* 

Arcov.—clc. A MM otavlano
EiKIWi. 15. r«l. 27-5174. aliws.-
«» e-*i cí«a do t_—H»»!». nnt--«nto
--¦m pinsAo, a cisai da ' "."•*',ri"^:

^53433;2i

7.ÍDIFIC10 OURO PRETO. A rua
'--Copoeobona 174, 2o pavlmenr

t0  Alu^a-se esplendido anarto-
monto em frente ao Lido. Ocupa
todo o pavimento, com 3 quartos,
duns eolns grc-.cles o eonfortnve.s,
e magníficos lnsíalaçôes sonlta-
rins. Tratar: F. R. ele .Aquino A-
Cia. Ltdo.: A Avenida Rio Bran-
oo 91. 6° andar, salos 1, ;¦. » * ';
Telefono 93-1830_ _____________

EDIFÍCIO 
GUARANI. Rua Du-

vlvte-r n. 50. Aluga-se o uni-
eo a.ortnniento vago nesse eclif.-
cio. com 3 quartos, duas salns, ba-
nhelro. cozinha e qu-rto de f-ri-

n^ci?^. W^
t. blFIOIÕ EVERS — Av. Atün-
l-tlca 320. ótimo apartamento
nnr. casal, desde 470f. corr, rio s
nuartos. sala. banheiro, corlnhn e,

vãrandrCi trator A Aelminlst--riç;.j.
Naclonsl. Ouvidor 76J 0500o) -.

ÊãrQuintanilha 7^""!:
tlca 992. Alugom-s? 1'!_u^^
apartamentos o família d* alto
tratamento. E»mjrado -sósba-,
mento. TeL_ 27-5074J (5374*j).31.

E~dTficio 
fang — Alugam-se»

bons anàrt-.mentòs ne'so e-Jl'__-
elo. A rua Barata Ribeiro U..
com dois oucrtos. riu ns silos, ba-
nhelro cojlnho o ouirto de *m-
nAfàdki tratar: F. R. de Aqu<r>o"rcia? Ltda.i í Avenida. Rio
«ranço. 91, r" snrtar. sales 1.8 J
o 7 Tel. 9*!-!330 I538f9l2*.
_-J-.J_;^ MIRIM. Rua Si Eor-
EtilIlClO relra 23. Aluganifí
neste edlllclo situado a pou¦¦-»
metros da praia, o un'co ap.ir ¦}-
menti va-o. Proorlo Pira *»**jl.
Aluguel 3'0*. _ov,-ndes -' f;"'.
Ltda. Alfândega 81-A. •^ggjosisi

•CÍDIFICIO TUPAN ^"PÜi Çô-
1^ Pacabana 1371 - .Mik-j-!-- r»
apartamento 33. com quarto. «J-
ls. dois banhitrô», cozinha tor>
entrado de servleo e quarto ' 3
srtipregada. Bela visto pari;lotja» .
Chaves com o p-»rt»!rO Trja-M
na rua Mayrlnk Vel-a 28. í" nn-
dar. sola 5. das 16 as ia hw»5

Edifício 
tietí" - M«í**'2

apartamento nesse edlfie|-> S,
Avenida Atlântica 24. ap.,.»*. e'"«
3 quortos. uma sola. lasJ«l»C&n f-
nlíarla moderm. cor.ln!v.i. r-u-r ,-»
o binheiro d« õr_nr*_i»d.í Tratir:
F R d» Aauln-i .<- cn. Ma**. A^.
Ri-, B-a"« BI. 03, saias 1; ,V*.«.¦-
Tc. 2C-1E«30. (a-iLvJ)--

(Continua em ps. postcrioi)

-r ¦vvÃ-...'V'.-*,^r*__i^; 
^*.V-'-::/^-:r^í«'--*f'^*'«ii;.íríV:^i 
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0 CENTENÁRIO DO INSTITUTO
Faltam cinco meses - poucos i

dlns pn.-a realizar-se o centena- ;
rio da fundação do Instituto Hls- i
torlco è Geográfico Brasileiro, o ,
programa dessa celebração, for- \
rrulado pela Diretoria, com npro- i
vação do Presidente Honorário;
Di'. Getulio Vargas, Chefe tia ,
Nação, consta cios seguintes nu- j
meros, varies do.s quais já om ;
plena exe.uçiio: -¦ Inauguração |
da estatua de Varnhngem, mo-

Basta a

i reagira por um lado com n bal-
i xn das títulos da Divido Publi-
I ca e por outro com a elevação
| do custo dn vida. Toda a vez
quo n Inflação apareça comu

terapêutica para resolver ás cri-
atestar-lho n valor a se_ tomporárlas, o milréls sofre

cam u Imprensa simi- j uma deprcclaçíio e oonse c__.n .,-
mente as gêneros tis primeira
necessidade conquistam maior

T _» A N S P O R T E S \ NOTA

sua troca
lnr do mundo Inteiro. Biografias,
memórias, descrlç.es, relatórios,
artigos cl? todo gênero, e de eml-
n.nto autoria, tiè-o A Revista fô-
ros cie repositório cnm lncomen-
suravel extensão c valor.

Só o respectivo índice apre-
senta alentado tomo.

Fazendo-se representar e'-.i
numerosos congressos estrangei

O3 transportes, c:n tod.i par-
te, representam o mais angu.-
tlc_o dos problemas, Oada dia
__ tornam mais Imperiosas ns
eohtlnsoneiaà da circulação, cio-
minado como se encontra, cm

num-hto cuja poeira fundameh- I res. em que mereceu medalhas,
tal Íol colocada a IS) de P.vo-
reiro cie 1037. havendo sido tei-
Va gratuitamente a raspoctiva
*"_._<ictte pelo esl.atuario patrl-
cio professor Correia Lima: —
Z" Congresso de Historia Nacio-
nal. para o qual estão efetuados
os trabalhos preparatórios; —
Biografias dos sócios fundado-
res, organizadas pelo sócio efeti-
vo Dr. Leipoldo Feijó Bitten-
rourt; — Exposição dos livros,
documentos e cartas geográficas
mils importantes ali existentes:
— Elaboração e publicação cio
catalogo da biblioteca, arquivo,
mapotéca e museu, corn o liisto-

diplomas _ prêmios, autor de va-
Uosos cfrsroDrim.ntos. ds memo-
raveiii iniciativas; quais as da _::-
posição da imprensa, monumen-
to tío Ipiranga, levantamento das
estatuto, da Pedro I. José Bo-
ntfacio. Pedro II. da cruz momt-
montai cm Porto Saturo, do
mausoléu do Patriarca, em San-
tos, da rèpatiiaç&o dos despojo,
mortal'; d? D. Pedro II e sua es-
posa, tis Perto Alegre e de Var-
nhagèh. e da ereçáo de um Arco
tíe triunfo aos mártires precurso-
res da Indeoendencla, tendo co-
mo figura dominante. Tlradentes

as da freira Joana Angélica.
rico das principais atlvldedes da e do negro Nlcoláu

seu Inicio; | Deve-se ainda ao Institutocorporação, desde
¦— Publicação e continuação do
Dicionário do Instituto, dos con-
trlbuiçóes para a biografia do
Imperador e do Congresso rie
Historia de 1931; — Publicação
da tradução da obra de von Mar- I
tius — Reis.- in Brasilien. tra-
dução realizada pela biblioteca- !
ria do Instituto D, Lúcia Fur- |
.uim Lameyer, com revisão dos

Srs. Barão'de Ramiz Daivão c
Basüio de Magalhães; — Conte-
rlção de prêmios pecuniários ao
nutor brasileiro da melhor Hls-
toria do Brasil, nos moldes es-
.abelecldos no convênio firmado
no Rio de Janeiro a 10 de Outii-
bro de 1933 entre o Brasil e a
Republica Argentina, para a re-
visão dos textos adotados no
ensino da historia e geografia c
-das normas aprovadas pela co-
missão brasileira constituída em
Virtude desse convênio; — Con-
í.rição tambem de prêmios ao
autor americano da melhor His-
toria da America, nes moldes do
referido convênio, da melhor
Geografia da America, nas mes-
mas condições e dos que, com
sgual fim. assinaram em Monte-
vldéu, a 20 de Dezembro daquele
ano os plenipotenciarios de va-
rios Estados da America, por
ocasião da 7a Conferência Inter-
nacional Americana: — Cunha-
sem de uma medalha e emis-
_ão de um selo comemorativos
do centenário. — Pôr completa-
mente em dia a „e._ía cio Ins-
iituto. os volumes cio Congresso
de 1931 e os da sessão inaugural
do Instituto Pan Americano de
Geografia e Historia, reunido cm
3932. Acha-se em adiantado an-
riamento a catalogação da Bi-
bliotéca, Arquivo, Museu e Ma-
potéca. a cargo da comissão de
técnicos, a principio sob a dire-
çã. do Sr. Cassius Berllnk e hoje
sob a da Sra D. Mercedes Bra-
ga, bem como a organização do
terceiro volume do Dicionário de
Historia, Geografia c Etnografia
tío llrasil.

Registremos que o primeiro
lema do Instituto foi:

Hoc facit, ut longos áurent bene
gesta per anos — Et póssent sera
pàsterltate /rui: o segundo: —

. jus virtuie u b i q u c quan-
docunque.

Publicará aincia o Iasüiuto n |
(secunda ecilção ria Esquisse de
ton Histoire, esquisse composta
em 1928 pelo exemplar devotado
2° Secretario Perpetuo Dr. Max
S-eitiSB e rematada com a ehu_
meração cios mais relevantes su-
cessos sociais no decênio decor-
rido.

A partir do tomo. 52, relativo
rj ano de 1889. foi adotado o le-
ma da medalha cunhada por'-íeíerino Ferrez. membro da mis-
não artística de 1816, lendo no
verso:

Auspice. Petro Segundo. Paci-
fica Scientiae Occupatio.

E no anverso
Institulum Histórico Geogra-¦phicum in Urbe Fluminehii,

Conditum Die XXI Octobri A.
D. MDCCCXXXVIII.

Essa medalha foi cunhada por
ordem do Instituto em memória
cie sua tundação para ser ofere-
cida na sessão de 27 de Novem-
bro de 1840 ao Sr. D. Pedro II
e a suas irm_.s.

Na Esquisse consigna-se a
.poça de agitação e nacionalismo,
sob o gabinete liberal de Berhar
do Pereira- cie Vasconcelos

uma placa de bronze, no Con-
gresso Nacional, contendo os no-
mes dos constituintes dc 1823 e
1891; a proposta da criação de
uma Academia de Letras (1847):
a Idéia de congressos internacio-
nais periódicos da Historia da
America e a de se compor uma
historia geral completa do No-
vo Mundo entreter-lhe inter-
cambio intelectual constante pa-
ra lhe construir a conciencia co-
müm e perfeita solidariedade.

Órgão consultivo permanente
das autoridades c do publico
(graças A sim biblioteca de 80.000
volumes. 50.000 manuscritos e
3.000 cartas geográficas, inume-
ras retratos, tudo liberal e fácil-
mente franqueado, superiorlzam
o Instituto, além dos motives
acima ligeiramente indicados,
mais os seguintes:

As suas demonstrações de afe-
tivo apreço por meio de confe-
renclas e exposições, ao Chile.
Peru'. Estados Unidas, Argenti-
na. Portugal. Holanda, Martlüs,
Goelhe, Anchieta e Companhia
de Jesus; as visitas de sumida-
des, como os soberanos da Bei-
glea. presidentes Antônio Jasé de
Almeida, Júlio Roca, Theodoro
Roosevelt e Agustin Justo, car-
dial Cerejeira, algumas das quais
lá proferiram discursas; o cen-
venio sobre nomes geográficos;
a celebração cio centenário do
Magnânimo, a guarda numa Ar-
ca de Sigilo, de papeis confiados
a êls por altas personagens, pa-
i_is que serão oportunamente
dados a lume. etc.

Na Republica tem merecido
a prestante boa vontade dos po-
deres públicos, especialmente dos
Governas. Afonso Pena. Rodri-
gues Alves. Epitacio Pessoa e Ge-
túlio Vargas.

Este lacuricsò relato de seu
secular curriculum vitac asse-
gura ao Instituto o direito de ser
considerado uma das mais per-
feitas expressões das capacidades
e do cívi..nõ brasileiro, um dos
mais Justificados padrões do ju-
bilo e do desvanecimento nacio-
nais.

AFONSO CELSO

valorização. O custo da vida | nosso século, pe.a .super-proclii-
Rlimonta; nor forca do aumento ' .........
do melo circulante.

Costumam argiim.ntar cs nua
sustentam a terapêutica infla-
cionlsta. com a ex lçuldado rie
nossa circulação monetária, cm
relarão com o numero cios inibi-
tantes do pai-.. Besta recorrer
aos balances des bancos nos ul-
timos meses para se convencei'
d. oue o argumento é de uma
fragilidade chocante.

Ò meio circulante está sobrar»-
do. As caixas dos estabeleci-
mentos do credito estão awwro.
tadas de dinheiro. O oue;. alta
sao negocias, falta Iniciativa
nara a elaboração de novas ri-
ciu-zas. Numa situação corno
esta, em oue o meio circulante,
mesmo exiguo, está dando am-
piamente pnra as necessidades
nacionais, aumenta-lo significa
fazer subir o custo da vida. oue
se acha aumentado or 40°.| .
comoarando-o com o de dois
anos" atraa. Esses principies
.cenomicos; ous apressados eco-
nomlstas sustentam Inoperan-
tes para reger a çomplexiaade
cie fenômenos atuais, continuam
inflexíveis na sua autoridade so-
beraná.

o traí de
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.. redação não assume a
responsabilidade dos concei-
tos emitidos em artigos devi-
damente assinados. Tambem
não devolve originais.

A solidariedade ame-
ricana

Enquanto os homens de Esta-
do europeus desenvolvem uma
ação gigantesca e por assim di-
¦_r ininterrupta afim de garan-
tir para os respectivos países
essa tranqüilidade precária etn
que estão vivendo c que nada
mais é do que a espectativa cia
guerra, a America repousa na
certeza de que a nossa piz mio
será perturbada e que a discor-
dia não voltará a atirar nenhum
povo americano contra outro.

A politicá internacional no
Velho Mundo é uma continua
preparação para a eventualída-
de de um conflito, cuia eclosão
pode dar-se de uma hora para
outra, é a construção incessan-
te de alianças e de sistemas de
alianças e. ao mesmo tempo, a
tentativa sempre repetida d. ,
destruição cios sistemas con- jtrarios.

Na America, para que todas |as nossas nações se entendam c
formem, não diremos um siste-
ma de alianças, mas uma faml-
lia unida e coesa, capaz de eei-
frentar galhardamente as vicis-
situdes que uma segunda con-
flagração geral virá trazer para
a humanidade, não c preciso
grande trabaiho.

Virtualmente, aliás, já se con-
seguiu esse desideroíimi. a que
os Estados Unidos, durante tan-
to tempo olhados com descon-
fiança por tantos povos do con-
tinente, devido a acontecimentos
históricos que não vêm a pelo
recordar, emprestam a sua con-
tribuição altamente valiosa, por
isto que são do ponto de vista
econômico como do ponto de
vista militar uma das maiores
potências de todo o mundo.

Guiados pelo Sr. Franklín
Roosevelt. este grande renubli-
cano e praticante da demo-
cracia. no Justo sentido em que
a compreenderam e amaram us
fundadores da nova pátria, os
Estados Unidos desarmaram to-
das as reservas, instituindo a
política da boa vizinhança, res-

ção -e pela rapldeu dos meles dc
transporte;

Em nesso pais, estes fenome-
nos se man_cstam em vn-.to
território, de complexa m.irío-
legia e variadas p_ir,ibllidade.sdc comunicações; e num mo-
;it<_£ci ent qu-c os meios de trans-
porte evoluem, p;r ns_lm dizer,
vertiginosamente; Esses deis fa-
tos, apreciados no âmbito do
panorama político-econômico do
pais e do esíadd atual do apro-
veltamento cie suns Unhas na-
turals de comunicação, ícrmu-
Iam questões da mais a.ta trans-
cendencia. que nem sempre que-
remes ou podemos anreender.

Embora, nem de longe rjreten-
damos meter em equação essa
questão, achamos necessário pô-
!ns em foco dei. n-.elhor maneira
possível, tão bem quanto o per-
mitam nesses apo-ead.s recur-
ses.

Do ponto de vista geral, po-
c'E:nc_ concluir que a piuraii-datlu dos transportes c hoj-e n
base ria política de comunica,
ções .seja pela superposição cios
meios de transporte, como acon-
tece nes paisss já ricos de vias
de comunicação em trafego e
em certas r;giõe.s dos paises cie
transportes incipientes; seja pc-
\. emprego sucessivo dos meios
de transporte, o oue se verifica
na quasi tntaUdade do t-rrito-
rio cios pai.se_ desta segunda
categoria.

No vasto quadro das ativiúa-
des circulatórios do século, é
evidente que estamos situados
entre cs poises de transportes
Incipientes, com a agravante de
sermos dos mais rices em linhas
naturais de comunicações, a es-
pera de transportas adequados
á sua estrema variedade.

Não ho duvidas .sobre que a
vluralidade dns meies de trans-
nortes e a ar*oc_âo dc vides de
transporte edenuaãos, corolário
daquele principio, devem .ver.
no caso brasileiro — no estedo
atual rie suas construções e dos
meies de tr.?!iporte modernos —
os fundamentos de uma iudl-
ciosa pclilica ti« comunicações.»

As distancias e os obstáculos
mcrfolcglcc. foram sempre òo?
maiores óbices ao estabeleci^
mento d? nossas redes de cir-
c.lecão quando somente as es-
tradas de ferro deveriam re.sol-
ver cs problemas do trafego
terrestre. Agen o motor Diesel
o o motor neronautlco modifi-
cam grandemente as soluções —
os transportes rodoviários cda
vez mais dilatr.m cs limites im-
postas ao trafego automóvel c
as traníoorte.s aéreos cada vez

mr.._ possibilitammercadoria-..
Se 6 certo quo um melo dc-

transporte novo náo elimina au-
tomatleamente ai meios de
transporto em vigor, tambem e
certa a atrofia das m.ias do
transporte quando novos meios
atingem rendimento comercial
apreciável. As diligencias, d?
tração animal, estão hoje bani-
ries d-s rodovias pelas vlr.turns
automóvel;; e já ci visível a dc-
preclação dos transportes ferro-
vieries. na gigantesca competi-
cão com as transportes rodo-
viários e aéreos.

E' foi .ces reconhecer n im-
órevl-lvel dos conseqüências des-
sa competição, t.l o vulto dos
constantes aperfeiçoamentos em
faver de um maior rendimento
do trafego aéreo o rodoviário e,
consequentemente, a prudência
q-te deve comandar o desenvol-
vimento das comunicações em
primes de transportes incipientes.

E a providencia, asse terceiro
fe.tor n.'e agora fazemos inter-
vir. é facll de ser atendido teor
nós, tel _ o grfin de nossas dsfi-"lencies flnanceir?. _ que aconst'-
Iham mal. a reforc.ar o rendi-
mento des meios dé transporto
existentes do eme nes lancermas
em larga- realizações e oue. no
terreno mesmo das reallzacõe.-,
nes mclírmm espontaneamente
nara ps soluções inspiradas pela
ph—fiiderie des transportes.

Cabo anui uni exemplo. Entre
a construção tíe uma via-ferrea
pera Belém do Perá c urri 11-
PentKõ cem ÍJ. Luis cio _:_;r<T-
üiftáo. n-iediant-" a melhora do
trafr—i fluvial Píra.óra-Joaz^ro
iS. Frànclscol p Amaran'e-Tr-
reiin-t (P-rnaili-i e da E.F.
São Luis-Tcresina. bem cor-ri da
construção do trecho Paulista-
Amarante, não ha o.e vacP?..r
em favor tía segunda sclucao.
tento .-ais qus J^.eiro .e en-
contra ligado ao porto de S. Sal-
vador. *

Nessa ordem de idéia3 é iri-
quietarite o critério unilateral
cnm ore são tre,t.d.s as aues-
toes dei transnortes. como se
rode cencU!'r d^s nianos isola-
damente csíabéleeidos pa-. os
transportes ferroviários, rodovia-
rios e aéreos e a pouca imno--
tan"ia oue pi-ri". se empresta
ao trafego fluvial.

Guando mais não seja. fica-s.
a n.nsar na ausência de uma
nolítica c. c.omunicr.õ.s. cuins
termos situem- cenvententemente
o emprego do- diversos relas tíe
transporte. qss°ntem iudlciesa-
mente o emnenho des credites
ou" se nodem conceder á sua
efet:vacão em popcas pa.la'TPS.
fundamentada na plv.raV4adr.
do" trartporf.es e ra o-iocao de
meios d", transporte n.denuatins
ps condições circulatórias das
reciõe" em a.nre-o e A rápida
eyolucêo dosi mele dc *ranspor-
te modernos. — M. W.

OS DONOS DO B-ÍASIL..
E:t sempre achei que »._-

ia t".rra, tão gencrouci e àoo-
lheãora. a condição de ora-
sileiro era itrrtc üáavánià-
ger.i para Qualquer situação
ou qualquer conquista,

Ficamos .'i.mprr, vva. cs
da "colônia" brasileiro., pos-
suideren apenas d_ v.ma s'i-
pe.rioridaâe r.vmisrica, mas
sem- embaixadora e mini--
tro: qus nos dsfenâe-SP.m,
em evltlr.nte dcsiqualdp.de,
principalmente dianis des-
se preconceito absurdo e ttl-
justo á_ n::e o rr__ é bom é
estrangeiro... Isso vão r.õ
em referencia aos tecidos
como cr,i referencia aos
homens,..

Come.tnnos apenas. _ n'o
_ som t.mvo, a mudar dc
mentalidade.

A lei. proibindo a entrada
da elementos indesejáveis e.
inúteis no nosso território
— importávamos até men-
diqcs c gatunos com o mes-
mo acolhimento com que
imnortamos automóveis e
perfumes — v.iv levantar o
nlvcl da nossa hosprtaV.da-
ãe. "ô receberemos, de hora
ern dia.ntc. os elementos
aproveitáveis.

Mas não devem.es, n.vi
podemos parar aqui. Pre.i-
samos. a exemplo dc todos
os ontros paises. dar prefe-
renda ros produtos como vs
atividades nacionais. As leis,
já criadas nesse sentido, vi-
vem constantemente bur-
laãas. Assim é a lei dos âois
ternos, e assim é a d'reção c

. á propriedade dc jor-
nais...

Ha ainda muito o qus rc-
zer. E o governo ss ntóatra
disvosio. apoiado em todo o
sentimento nacional, a de-
fsnder o Brasil, entregando
a sua prosperidade e o seu
proaresso cs seus únicos
donos que são — pelo menos
a mim me parece — os bra-
sileiros!

BENJAMIM COSTAM.AT

0 CINEMA E AS CRIANÇAS
Quando ocorreu n catástrofe certa.-; Ilustres e apaixonada.

nancas mini uu, cm icunwu i ... ,, - ,— i '__. __.r__ _.n
traordinaria, sob a presidência Welles. falando pelo rad.o, de

regência de Araújo Lima. data
em que se fundaram o Colégio
D. Pedro II, o Arquivo Publico
«criações oficiais) e r. particular

— o Instituto.
A síntese de sua trajetória

Ininterrupta, operosa e brilhan-
te traçaram-na varias monógra-
fias. como a.s dc coronel Augusto
Fausto de Sousa, general Dr.
João Severlano ria Fonseca. Hen-
ri Rafíard. conselheiro Olegario
Herculano ti" Aqulni c Castro e
Dr Jasé yle'ra Fazenda.

Cumpre, entre os fundadores,
reiembrar o marechal Raymun-

Bons prenuncios
Estão convocados para depois

de amanhã os membros do Con-
selho Técnico de Economia e
Finanças afim de, em reunião
ex
do Sr. Ministro da Fazenda, tal-
ciarem estudo, e trabalhos re-
latlvos ao estabelecimento da
siderurgia e á exportação do
minério de ferro em grande e.-
cala.

Ainda hontem. a propósito
desse assunto, acentuávamos mais
uma ver. a sua excepcional lm-
portancia.

São realmente difíceis de cal-
cular os beneficias resultantes
para o Brasil de uma Inteligen-

a te, corajosa e patriótica atitude

taurando na sua
racional e autentica a doutrina
de Monroe, por fôrma a que a
comunidade americana não apa-
reça diante do mundo como uma
grande famlüa em que não ha
grandes nem pequenos, ricos
nem pobrrs.

Afastada qualquer idéia de
protetorado ou de submissão,
por mais vaga que fosse, inte-
grados todos os paises do contl-
nente de Colombo nessa comu-
nidade em que se irmanam, se
estimam e se anulam, é Justo, e
necessário aplaudir e louvar as
palavras dos governantes t/a?i-
kces que têm feito sentir qüe a
terra de Washington porá toda
a sua força, todo o s.Ü imenso
poderio á disposição c!"s nações
americanas, do conttnonte, ca-o
alguma potência estrangeira ten-
te agredir-nos.

Aúida hontem, o Sr. Sumner

numa demonstração de cultura
Üo seu pevo e de aperfeiçoa-
mento moral. A mãe brasileira
e modelar. E' um arquétipo de
virtudes. A exaltação delicada
do sentimento da maternidade
arrasta-., a todos os sacrifícios.
Nem o espirito da conservação,
essencial á vida. é capaz cie con-
te-la na defesa e pretecáo ao
fruto de suas entranhas; O amor
de mãe tem qualquer celsa de
celestial.

Por isso mesmo, faz-se mister
que o culto dessa data ecume-
nic. obtenha a solidariedade de
todas as indivíduos. Celebrada
é tuna enternecida homenagem
ás heroinas do ler. As mães sao
anjes tutelares cie todas a_ pa-
trias. , _,

Os brasileiros de boa vontade
l-í___et_ .io ] devem, numa confraternizaçãoil.^r.**_ ? ' i __.,*.,--..._ (,n-._ii«or ..nra r> ITinlOr

buscar ne.ra tão alta Investidu-
ra um homem oue ee impôs ao
seu país unicamente pela sua
pura expressão literária, distan-
te dos cargos da administração
e da diplomacia, basta para
mostrar quanto se vai valorizan-
do todos os d'as em nosso psfs
a profissão dos homens de
letras.

c.j _!i..K i Goe.da.i i. n S, Pau
lo, .ovam vi rios c.; escritores
qiic ss _)._riunci_ranri acerca tio
prcblcm.i tío cinema para as
crianças, E tede. Glea pareciamde opinião que cs íilmes sen.n-
cionnti — desces 031 q.ic i:xl_-
i._.i aver.ti'--.", amores, lutes,
gu:rra-, coisa-; palpitantes —
deveriam .ser b;nirics cies pro-
_T8_iia_ reservados aos péquenl-
nos.

i$.',c espécie tíe filmes, portou-io, dev:-r;_ ser úlatrlauida ÚJ
crianç_3 ?

Não lei feila nenhum lnquc-
rKo nesse sentido; Mas. se o
iocsç, eu creio que a rosposta
teria sido unanime. Ninguém
deixaria tíe indicar, como sendo
c_ liimes mais próprios para r.s
ciinnr.os, C3 tíe tí-_e'.iiics nnl-
madoeí.

Na.s películas dessa espécie,
com efeito, existe tudo o qu.'
pode r.V.ercs-.r t_ Imaginações
lnf__lti3. O iiobrenatural aii nao
exloí-e. pois no fantástico paic
de Walt Disney todas as coisas
são eoi_e_inhas — ainda as mais
maravilhc-as.

Como nes fábulas rie Laíon-
talne, cemo nas h'..i.crias' tíe
A_dei_cn. es mais assombrosos
prodígios eli passam p'?ra o ter-
reno dos fatos naturais:

E-ees im-e-nses recursos, quan-
tip bem aproveltadcs, quando
empregados num sentido huma-
no en que _. imaginação nao
prejudique es lnterc-ses da boa
pedagogia. valorlL-am .•;in--ular-
mente o cinema, animado. E po-
derão torna-lo a solução tío oro-
blema tío cinema para as crian-
ças.— Para as crianças só v

Duvido muito...
Estou certo de que muitos su-

leitos graves. q'.:e já passaram
do meio do caminho da sua virir-.,
se deliciam tanto com as proe-
zas de Pop.yé; do pato Donald.
da Betty BOop e tíe todos cs
outros "este^os" tio desenho an'.-
macio, quanto qualquer garoto d:
oito .nos, aue viva a bater pai-
ma.s vibrantes a e-.sa incrível
família do cinema am.ricano.

Qunnto a mim. considero o
desenho enimado a ni3is bela
expe-CE.são do cinema moderno, e
prefiro ?.s oílic'-l°s em que
atuam um Pooeye ou uma Bet-
fcv Boop áotieias em oue ss exi-
bem. t.blcntaments trágicas,

absoluta. concoiTer para o maior
brilho e o maior júbilo da come.
monção do Dia das Mães.

do Governo no sentido do apro-
veltamento da espantosa rique-
za jacente nas montanhas de
minério de ferro de Minas
Gerais.

Esse aproveitamento, quer
como matéria prima exportável,
quer como base de nossa indus-
tria siderúrgica, oferece-nos
perspectivas de grandeza que se-
ria crime retardar.

Esse crime contra o nosso tu-
turo, contra ns gerações de bra-
sileiros que se hão dc seguir a

| nossa, parece, enfim, que será
í evitado.

claroí:."Estou convencido de que os
cidadãos norte-americanos ins_-
tirão para oue o governo dos
Estados Unidos esteia prepara-
do para cooperar com as demais
Republicas do continente, caso
se tivesse de repelir uma agres-
são de potências nuo-amerlea-
nas, que tentassem dominar seja
que parte fosse do novo conti-
nente".

Todos os paises americanos
sabem que no caso previsto peiu
auxihar do Sr. Roosevelt con-
tarlam com a solidariedade c o
apoio dos demais membros da
comunidade continental.

As potências visadas pe'a de-
claração do Sr. Sumner Welles,
e que nâo são certamente as de-
mocrp.c!ns européias não sabem
menos que todos os povos dn
America formam um bloco so-
lido e indestrutível que seria
muito arriscado tentar partir...

I problema etn que tudo possuímos
para um êxito de conseqüências

do José da Cunha Matas, conego j As afirmações categóricas Oo
Januário da Cunha liarbosa e Chefe do Governo em sua entre-
visconde cie S. Leopoldo. | vista rie S. Louren-;o deram

Na sessão dc 25 de Novembro i novo alento e impulso á solu-
Oe 1838 aprovaram-se os esta tu- | ção sempre procrastinada de uin
tos que. sem alterações essen
ciais, são os até hoie vigorantés

Reconhecido por aviso cie Ber- i definitivas na fixação do nosso
Tiarcio Pereira cie Vasconcelos a I destino econômico e político en-

. de Abril de 1839 e nor decreto tre; ns demais nações do conti-
de 2 de Novembro de 1861. pa- j nente e do mundo,
t.roclnado peio Imperador desde | A conferência que acaba üe
1838. que até 188!) o presidiu, as- j ser convocada e cujo escopo e
si-stinrio a 507 sessões. i o deliheamento das bases de

Fez-lhe Sun Magestade pre- ! • ma completa solução da mate-
ciasos donativos ouals o cie sua ! ria. constitue um prenuncio anl-

biblioteca particular e da de í mt-dor de melhores dias.
Martins (ROO obras em várias lin- | Esperamos que desta vez pos-
guas sobra - Novo Mundo, car- , samos sair da fase dc hesitações
tas. manuscritos raros. et".) I e contramarchas em que se tem

'"-emlando as vultos mais no- ¦ esterilizado, em prejulso do pais,
taveis do oals, comemorando- i a admhvst-ação brasileira com
lhes os nomes e feitas rclevan- referencia á industria siderur-
tes «em esqnecer as de estran- gica.
gelros. especialmente os dn Ame-

:',i Fato excepcional nos anais
:;i :|: _ Parlamento britânico.:

uma bofetada atirada em pleno
recinto no rosto de um repre-
sentante do povo.

Um membro socialista da Ca-
maia dos Comuns, o Sr. Sliin-
well, discutia acaloradamente
uma questão, quando o cômodo-
ro Bower, conservador, conhece-
dor da descendência do seu co-
lega. gritou: — volto para a
Polônia I

O agredido não hesitou um
momento, lançou-se na direção
ao b:inco em que se assentava o
seu colega c esbofeteou-o cm
pleno rosto.

A fleuma britânica operou com
exito: o comodoro Bawer, apesar
de ter sido bareur, ficou impas-
sivel e o sveaker declarou fria-
mente que o incidente não cons-
taria da ata. Os jornais acres-
contam, porém, com ironia, que
o antigo boiei/r teve tal emoçá.
qu.- foi obrigado a guardar o lei-
to durante uma semana...

Os ossos da Prefeitura
Tem despertado comentários

rie unia cspanleisa diversidade, a
resolução da nessa Prefeitura
recusando uma proposta da Co-
operativa de Cctia, nos arreclo-
ras da capital paulista, de oom-
pra por 161 centos anuais dos
asses rio Matadouro de Santa
Cruz e mr.is a dos ossos catados
no lixo dn cidade á razão de
80SOD0 a tonelada.

Alguns comentadores apressa-
cios acham um disparate que a
Prefeitura, sempre tão necessi-
tada rie dinheiro, não concordq
cm ceder cs essas dc Santa
Cruz, embolsando anualmente o
apreciável sema oferecida.

Me-s a recusa está certa, desci?
q.-' cs poderei publices locais
dêem um conveniente destino
àqueles resíduos, em beneficio
da prosperidade do Distrito Fe-
dera! c da melhoria cia sua pc-
quena lavoura.

Os ossos e outros resíduos cio
matadouro municipal podem as-
segurar á agricultura do Distrl-
to e de algumas zonas llumi-
nenses um sensível aperfeiçoa-
mento n^. técnica e.grlcola. Me-
lhcrcs colheitas, tanto na abun-
dancia. como na qualidade das
produtos, serão o resultado se-
guro de uma inteligente distrl-
bulcãT des adubos coletadas dia-
rlamente pela Prefeitura, tanto
no seu matadouro, cemo no lixo
diário.

Em nenhuma cidade co num-
do esse excelente material c!a
enriquecimento rios terras la-
vraveis é perdido ou desperdl-
cp.do. Aqui tembem deve e pre-
cisa ser assim.

A pequena lavoura do Distrito
lá conta com um dos fatores
imc.es.tndivels po sen cl^nvoj-

! vimento: a excelente vede de
estradas e transportes para o
mercado de cosnumo.

Faltam pnen^s dois outros ele;
mentos neva asse .ura?-.lhe cen-
riícôes exieo-lcnalmente vanta-
!cs«s: assistência técnica, sobre-
tudo no que se refere A defesa
ssn'tàriã vei-tal e fprtuva de
ad"bes n pra-ns acessíveis.

E n nossa Prefeitura porl" sa.-
lisfazcr a ambas essas e::i_en-
cias.

rica. nunca deixou rie. ms suas
16-14 -essop- apresentar alço de
Interessante: — noticias, infor-
mes. alocu.nes sobre variadL_i-
mas matérias.

A «ua Revista. > 143 tomas», as
centenas de suas publicações
avulsas constituem. nflrmou-o
alguém. verdadeiro grandioso
monumento inacabado, erigido
en. honra das tradições do ca-
rater dos méritos do Brasil. —
modelo de seiencia. aplicação e
competência. E' no seu conjun-
to a maior e mais notável obra' M _r'_ na America latina, ou
•__e_mo no Novo Continente.

O meio circulante
Foi lançado no mercado um

numero considerável de apólices.
O Governo, contornando dlfl-
cuidadas, emitiu titulas cm nu-
mero suficiente a cobrir o debito
dc luz publica, cujas contas i >o
eram pagas desde 1934. O mer-
cado recebeu setenta e cinco mil
contos em apólices e preparou-se
para reagir.

A sua reação só ' .deriei tomar
o rumo nue percebe todo o mun-
tío. Os tit"! -s deverão sofrer for-

! te baixa. Outra conseqüência po-
I d?r-sp-á fazer sentir um poucoi mais tarde, mas será t&o fatal
i cemo a depreciação. O mercado

Dia das mães
Tcdo o Erasil. num movi-

i mento de grande espiritualidade.
i comemorará, amanhã, o Dia das
: Mães. Esse acontecimento fala
| ce perto As nossas almas, aas
I nossas corações. E' a lesta da
I ternura, cheia de encantes, querseja para os fiihes que sentem
I pulsar acs seus ouvidos o cora-

câo sublime da mulher que lhe
deu o sér. quer seja pera aque-'.outros, menos ditosos. que pes-
yuem a figura dessa mulher
extraordinária mergulhada em
seus sonhas de criança, paloi-
tando nas mais gratas recorda-
ções, por -Sslm ri'zcr. eternas..

O Dia das Mães 10 é ceie-
brado cem a m-.is fnrte vibra-
cão nes Estados Unidos, no
Chile, pi Argentina e noutros
paises. o v-, rü ro-iscir""-" nn
decreto de G i^; Março tíe 1032,

Um convite ao Sr. Olc-
gario Mariano
Em Agosto do ano corrente,

vão re_-'_ar-se e:n Bogotá gran-
ries festas, comemorativas da in-
dependência da Colômbia.

Para repres.n*'.t*T o nosso pais
naouelas festividades, terá o
Itamarati ou? en"iar a Bogotá
uma _mb_L*__uia"; au? nossa, com
o n"cpssario relevo, levar os tes-
(p-nnnhos tíe nossa afetuosldáde
Trate-nal p""a com o novo co-,
lombiano. Foi com o intuito de
dar a essa embeJxe''- um brilho
especial, juntendo-lhe o nome
rie rm dos mais ilus'res homens
de letras do Brasil de hoie. que
o Sr. Osvaldo Ara.nh. ind^ou
para acue'- comissão o Sr. Ole-
garío Marlano.

Po">ta dos mais puros do Bra-
sil. homem de letras na ina4s
bela slgivficaçáo da palavra, ex-
parlamentar, acadêmico de relê-
vo. o autor de O Enamorado cia
Vida iria. de certo, desempe-
nhar-se esplendidamente de tal
honrosa representação.

O príncipe dos poetas brasi-
Ip^os. porém. rec.e'oso da alti-
l-jde de Bogotá, não nôclc acei-
tar a ind'eacão do seu nome.

De qualquer fôrma, convém-
nos registrar n convite oue lhe
foi d-lRirln pelo chanceler bra-
s'le!ro. p-s o simples íáto do
Governo da Republica ter Ido

Pesquizando riquezas
Exemples diver_os. apontados

aqui e ali. em diversos pontos.
tem deixado perfeitamente evi-
denciado. mesmo aos menos
optimistas, a certeza de que
muita riqueza a explorai- existe
no solo pátrio.

E' verdade qua essas rique-
zes têm sido. «n grande parta,
decantadas apenas. Poucas sao
as que tém sido aproveitadas.
Dir-se-ia que havia um desanl-
mo geral, ou melhor, uma íalta
de animo pai., a sua procura,
ao menos.

Esse estado vai-se medifican-
do, no encanto. A' monocultura
sucedeu a certeza de que, com
sucesso, muita coisa pode pro-
duzir o sóio brasileiro. E o re-
sultadb se patenteou em pouco
tempo com a.s provas que al es-
tão. Pois bem. para a explora-
ção do sub-sólo surge tambem
uma fase nova, com o Interesse
que se observa em toda parte.

Diariamente, depois do assun-
to regulamentado, constatam-se.
como ainda hontem. concessões
especiais para pesquisas qlyer-
sas. O Diário Oficial publica,
continuamente, essas concessoas.
que visam s.mprc a procura de
galena. cristal de rocha, esta-
iiho rutilo. bem como e, princl-
palmentc, ouro, prata e petróleo.

O fato merece especial regis-
tro. pois que é um Índice anl-
mador de que se procura con-
cretizaí o que dantes era ape-
na.s mais do domínio da imagi-
nação.

Que formidáveis enge-
nhos de guerra !...
Estão sendo' lembradas nas

edições do Matin, de Paris, as
grandes batalhas históricas em
que a França tomou parte.

Numa delas, a de Abbeville,
cm Agosto de 1346. ha qua Si
seiscentos anos. portanto, a vi-
toria dos ingleses foi devida a
um "formidável Invento deguer-
ra" pela primeira vez usado, em
grande escala.

Em que consistia tal engenho /
Eram umas famosas bombar-

das que lançavam A distancia
de 150 metros projetis de pedra
pesando 80 libras.

Mixto de arco com cordas e
canhão de molas, essas bombar-
rias espalharam o terror nas tro-
pas porque matavam a uma dis-
tancia de 150 metros, quando o
combate era corpo a corpo.

Quando a cavalaria francesa
do rei Felip deu uma carga
iniciando a batalha, as bombar-
das. atirando, jogaram para
fora das selas um terço dos ca-
valelros.

O Valois não teve outro rç-
medio senão ordenar uma rct.
rada estratégica, isto depois da
França perder nada menos de
30.000 homens, muitos dos quais
da sua melhor nobreza.

O rei da Boêmia, do lado dos
franceses, multo confiava tam-
bem nos seus cavaleiros, por-
quanto até mesmo os cavalos
estavam vestidos de armadura;
ma.s as pedras de 80 libras ati-
ravom cavaleiros no chão...

Julgou-se, então, que o gênio
humano não poderia inventa,
engenho mais t e r r i v cl cie
guerra...

A lei de emigração
Acaba de ser baixado o decre-

to-lel sobre estrangeiros e lmi-
gração. Esse decreto pôde sc-r
dividido em duas partes distiri-
tas. isto é, uma relativa a po-
licia social e na qual se alinham
regras comuns ou hoje quasi
universalmente adotadas: e ou-
tra que mais de perto atinge ao
nosso interesse social ou poliu-
co-naclonal.

Como se sabe, a Constituição
de 10 de Novembro de 1937 con-
servou o disposto na do 1034 re-
lativamente ás quotas de lmi-
gracão, o que impediu a entra-
da de multQS braços para o país.

Na conferência de Bueno3 Ai-
res, de 1936. o Brasil pleiteou
uma distinção entre os imigran-
tes procurados e os imigrantes
espontâneos. '

O regime das quotas deveria
ser aplicado tão somente quan-
to a estes, uma vea que aqueles
eram "procurados". Depois de
nâo peoueno debate e combina-
ções varias, a Conferência re-
solveu aceitar a distinção brasi-
lelra, mas desde logo ficou fir-
mado. por exigência da delega-
ção dos Estados Unidos, que
fora das quotas ou além das
quotas só podem ser aceitos
imigrantes europeus.

E' assim que está na conclu-
são aprovada pela Conferência
e foi assim que se resolveu de
maneira firme nesse conclave
Internacional.

E' este o ponto principal do
decreto-lei que acaba de ser
baixado

damas qua, nus suas mansões tia
Hollywood, passam os dias re-
c-hend i bllhctlnhos de nmô.
dos desocupado., de todo a
mundo.

Mas a verdade é que, mesmo
com referencia aas desenhes
animados, lia necessidade do
muita precaução, per parte do.
responsáveis pela educação da»
crianças, no Brasil e. em qual-
quer outro pais do mundo.

Ainda, lia dias, tive oca_iao dp
entrar num cinema, em cujo
programa as via anunciado ura
tíerenho animado.

O (Ume começou — e eu eont
fr„o que nunma Jamais vi coí<
sa menos apropriada á lma«t-
nação dns crianças. O desenrn.
desenrolava-se entro esqueletos.
Um mágico pavoroso, desses que-
devem causar uma. impressão in-
dolavel ás imaginações infantis,
roubava uma múmia. Condu-
zio-a para um cemitério, ontío
alvejavam milhares de cruzes.
Logo, surgiam centenas de es-
quclctos, que começavam a to-
cav. a cantar, a dansar. a fazei
mil coisas ftmambul.scas.

Talvez tudo aquilo seja muito
divertido para um sujeito Já. se-
nhor de sua imaginação, qu.
raiba discernir o terreno da,
fantasia e o das coisas reais.

Ma.s uma criança de quatro
eu .seis anos de idade poderá-
ter essa faculdade? E, pois, po-
dera ter a capacidade de per-
eeber num fiime daqueles, o qu*
seja o macabro humorlsmo am.-
ricano ?...

Evidentemente não tem.
Acredito que dos pequenino*

anc comigo assistiram aquela
filme (e cies eram numeroaos)
muitos ?.. estas horas estarão a,
imaginar- que ha, realmente, em
alguma perte. um feiticeiro da-
queles; com esoueletos que can-
tnm. esqueletos que dansam. es-
quelatos que tocam lnstramen-
tes de musica.

Exista um limite em que a.
rea fantasia ha de parar,
quando se trata de inventai-
tu .orlas para os pequeninos.Tsro é um preceito oue deve
.ser religiosamente respeitado pe-
les oue têm o encargo de estu-
dar o problema do cinema para
as crianças.

MUCIO LEÃO

ATOS OO GOVERNO

Decretos assinados nas pastas da
Justiça, Viação, Fazenda

e Guerra

O golf
Depois que o Chefe da Repu-

bllca Brasileira se mostrou tão
interessado no golf, denotando a
sua habilidade nesse jogo, não
é demais, antes oferece curiosi-
dade, tudo quanto se referir a
esse jogo de se colocar em campo
aberto ou acidentado bolinhas
dentro de buracos.

Não é somente no Ocidente
nue o golf tem adeptos aos ml-
lhares, verdadeiros apaixonados
desse esporte. No Oriente o mes-
mo acontece e uma estatística
ultimamente realizada no Japáo
revelou a existência ali de 130.000
Jogadores de 170!/.

A paixão desse jogo chegou até
a influir na balança comercial,
pois a importação de bolas de
aolf somou, em 1936. nada menos
cio que dois milhões de yens, ou
seiam mais de 10.000 contos de
réls' ,. ,Conhecido esse resultado, o Ja-
pão contratou um perito na fa-
brlcação ds tais bolas e fundou
uma grande fabrica no pais. tor-
nando-s. um produtor em gran-
de escala dos tinas maLs procura-
do_ ou sejam evcrarcen-sUver li-
ner, evergreen-par e exergreen-
acc. _ .

No ano passado, o Japão ia
não importou bolas de golf da
Inglaterra... o oue foi para es^a
uni máu holc. isto é. um burze.o
como re diz na expressiva gina
carioca...

Presidente da Republi-," coletor em Sar.ro Amaro, ba o
' Parlo- da coletoria em Corcielro.

i T. Papa. para Chavantes,
F-!e'o: c os arqulvistas da.

ciasse F. Inicio cie Melo Morei-
ra e Áureo Freire.

Nomeando: o ex-coletor te-
ci -t-1 ém Assis, S. Paulo. Assad
Matar; para coletor em Presi-
dente Prudente, no mesmo Esta-
r-T p pera escrivães de coleto-
rt; federa: Osvaldo . Ca.tano
ri a -t'lvi em Passo dos índios.
Santa Catarina: Edward Neves,
em Jambeiro, S. Faulo: Fran-
_s."o Rodritues Palma, em Ja ¦
tal~>,' P31.Ü0; T.auro i.Claudiano
de' OVveira. eni nio Branco,

i Am..onas; Euvald- FcUclano'efl9
1 Cãstlthn. cm Camisãó; Bahia.

Ci'o"ís Ferreira de Amorlm. era
*lom .lprd;'-i. Pernambuco: José
Eugênio de Paula Paixão, er.i
Pinheiros, S. Paulo: Enes d?
Abreu Sodré. em Cerqueira Ce-
sar, S Peulo; Ni^e Martins, em
Socorro, S. Paulo; e Agcncv
Luzzarl, em Cordeiro. S. Pau.o.

Removendo o escrivão de. 00'c-
toria ren Bragança, Pedro Rape-
so ri» Medeiros para a coletor:;!
eir Itú; ambas cm S. Paulo; _o
ria p.oletcrla em Pinheiros, João
dc Nola Ca.vrano para a 2a cole-
loria em Marllia; K. Paulo; e
da coletoria em Cerqueira César,
Rp'.tl Pimadoni para a 1" cole-

ca assinou os seguintes decretos
Tia pasta di Justiça — Nome- | JC

ando. interinamente, .escreventes ,
juramentados: José Pereira. Ne-
ves. Francisco Nunes de Sousa,
do tabelião tio 20" Oficio de No-
tas do Detrito Federal: e Ligia
per_ir_ ria Cunha, rio cartório
do e.criv-i rio Io Oficio da. fi1
Va'-a C'vel do mesmo Distrito.

Exonerando, a.pedido. Mano
Catrambi. de ajudante de tesou
reiro; è nomeando Luis !--'_;>-
do Rego Barros, era comissão,
para o cargo de ajudante rie te-
E°;;;eÍp_=ta 'ia 

Viaeão 2- Promo-
vendo: na carreira rie engenhe -
ro á classe imedial amcivte st -

perior. o ria classe J. Luis Ma a
íe Bitt-ncou-t Meneses: e o da

classe K, Adalberto Gomes .de
Carvalho; e na carreira dsjn»-
peter de linhas telegraficas. os
to c.a_e I. Otacilio Virme Ai s-
Sn. Alberto Bittencourt -Çotrim
Filbo, Lindolfo Silveira de. Sou-
sa, Beniamim Cons ant ™'^
.Tns» Ewbank Lev.dss, RaM «a
SUvéira Faria. _•«-» ^rnandesDantas e os da classe J, A«"iw
de Aibuci-ernuc Melo e Severia-
no Martins ria Fonseca.

Na vvsta dn Fatendi — çnan-
rio uma coletoria ledemi. cm a _ _ _
Londrina, município do Estacio , tfauji i_ 

M_.1,1.1 s Paulo: e da
do Paraná. -

Promovendo
tamente superior .
administrativos d- classe I. - - .

Tar^lnogda Fonseca, Em o, 
^^^ pç_do os agen-

h • -u 
j; Domingos I tes fiscais fl^imposto^^conbu-avio rie I mo: no interior do Paraná, of^

Batista | raflm Magalhães Bravo, para-o

coletoria cm Massapê, no Ceara...
Maria Am.lia Caminha rie Al-s classes imedla-

°R °fiCj 
.- I mêicia para Serra, Negra, em 3ão

Po
Wolff de
-m'ta-!od^OHv-i'í.lÒl.nvin ri-„¦;.,: .;¦

Os pescadores dc
esponjas
Na Academia da Medicina de

Paris foi apresentado um traba-
lho do Sr. Shevos Zerkos sobre
n moléstia dos pescadores de es-
ponjas, determinada pelo Snc-
manta veleata, que o autor cha-
ma helenopolipo. Os sintomas
consitem em febre, mal estar e
perturbações gerais: depois a
parte aue entra em contacto com
o animal se Inflama e a Infla-
mação termina por uma escoria-
câo cm redor da qual a gangre-
na se estende. A cicatrizaçáo é
multo lenta. Felizmente os casos
de moléstia t*m diminuído desde
que os «• dores _e utilizam dos
cscafar-drc-.

Inquérito oficial sobre
exportação de minério dc

ferro e siderurgia
O Sr. Presidente da Republi-

ca, coníorrríe teve ocasião de de-
clarar em sua recente entrevista
de S. Lourenço, está vivamente
Interessado no estudo e solução
do problema da exportação do
minério do ferro e estabeleci-
mento da grande siderurgia no
pais, havendo enviado ao Con-
selho Tccnico ds Economia e
Finanças do Ministério da Fa-
aenda os processos, sugestões e
estudos Já apresentados ao Co-
verno.

O Sr. Ministro da Fazenda,
como presidente daquele Conse-
lho e cumprindo determinações
do Sr. Presidente da Republica,
acaba de convocar os membros
do referido Conselho para uma
sessão extraordinária, no dia 10
do corrente, Terça-Feira, ás 10
horas, em seu gabinete. Essa
reunião tem por fim principal,
organizar, em face dos estudos
já realizados, dentro das bases
anunciadas pelo Sr. Presidente
da Republica, e de acordo com
o que dispõe o i 12; do art. 2\
do Regimento Interno do Con-
selho. o programa de um largo
Inquérito a ser realizado em se-
gulda. cor., a participação de to-
dou 03 Interessados, direta ou
indiretamente, nos dois grandes

¦ problemas nacionais.

Rá Roto Ma:or. João
Coelho. José F-ra""n cie M«tml
ta, Aristerco da Silveira Fontes.
Luis Tabosa Freire. José oei-
beck, José Antônio de Sousa
Carvalho Senhorlnho ouiiui
Pessoa. Plínio Liberato Pessoa,
José Francisco Nogueira. Mar-
nlonilio Farias Mves da Cunha,
j? .mundo de Campos Proença.
Martim Frsncisco Ribeiro de
Andrade, João F-anç'sco soares;
Jose Teles de Almeida. Vicente
Frederico oèrbp*8; Paii.no José
Carvalho. José Venancio.de Sao
Tlaeo, Oscar Torres e Vital Be-
rerra Orwalcantl; os escritura-
rios da cKsse D. Gilda ;Abour da
r. rrara vri!se Janir Onoulh Pi-
nhelro. Jaci d". Veiga Meneses.
Raul i'iei"i de Araújo, e da.
-Ia-se E, "dolfo Moniz Pereira e
Jullo da Costa Bra _.; os conta-
dores da classe J.Joanuim Ame-
rico rie Meireles. Valdemar Ph-
rio de Almeida. Moacir Alves da
.llvh-a r<uls Mestrinho Filho, e

í _Vl»-i" I. MCri-s Gosllng.
J0B0 rie S'9-s„ Familiar, M^uel
Cesir'o cl? Ariuio " Carlos wer-
ne--- F-anco Gcnofre.

Arjos-ntardo o tesoureiro Joa-
nrim Jo. da Silveira Júnior; e
con""de"rlo aposentadoria ao
¦"-"nte fis-a! do Imposto de con-
sumo José de Albuçmaraue A-i-
,i,._ria Tjma. aos oficiais adml-
nútmtlvr^ Varies Pereira da
p-. 

' 
p .»>_?i pCr .ira Pena; no

i-olctn- f"'-ernl em Ttanonne-a,
S»r"im w_mr's .1 Silveira N'''o;
e aõ colrtor fed"tal em S. Ro-
nue. S. naulo, Hio.lito Martins
de Moura. .

Concedendo exonero.-,? apoii-
ciai ad-v'n'strativo Vicente Fre-
rifri"-. nerbase. do cargo em co-
m'sst.0 de assistente dn delegado
fi.sè-1 no Rio Grande do Sul; ao
tlxflo-^-afa Mãrla Antônio Fi-
gue'rec'n: en rtospacha^te "ri-\<\-
pHr0 rin Alfândega de Belém,
João Batista da Cunha Melo;
po dD3Pach^n*e priuaneiro cia
Alfand""'' ri» ... Francisco, cm
San^a Catarina. Bviullo dc Sou-
sa Lima- e ao "oletor federal
.prlos K-i-el Filho, de Santa

Rosa. no R'o Grande rio Sul: e
nor terem ontario por outro car-
"o o escriturario Edmundo Cor-
clpiro Oest. o .escriturario Raul
Olicerlo ¦ o escriturario Pecí Pi-
nhelro Chc.as .

Promovendo os escrivães us
colet"rias federa^: da coletoria
rip Caranava. Jorge Eduardo
Marins para a de Bragança, em
.. Paulo; ria coletoria de Rio
Formoso. Antônio Francisco de
Andrade Filho, para Iguarassíi.
em Pernambuco; da coletorlo
cm S. Goncalo. Dr. Frederico
Carlas de Abreu e Sousa, para
coletor da mesma exatoria. Es-
tado do R'o: ria coletoria em
Mar'Ha. Clementina José de
Paula, pera a -» coletoria com
série em Pompéia. S. Paulo: da
coletoria em Serra Negra. Luis
Nelson Porto, nara Guarulhos,
S Paulo; da coletoria em Gua-
lultic . Jcié Vidal Fr.nça, para

interior rie S. Paulo; no interior
do Ceará, Manuel Lopes Ferre.-
ra Pinto Júnior, para o intertci
rio Paraná; no interior oe Ala-
gôas, Herberto Magalhães da
Silveira, uara o interior cio cea-
rá' no interior do Piauí, Cesaf
Pinheiro de Oliveira Lima. para.
o interior de Alagoas; e nome-
ando Heleno Lemos para lden-
ficas funções no Interior no
Piaui. .;_ ,„„.

Exonerando, a pedido. Jçse
Coelho Vieira da Costa, de aju-
dante dc tesoureiro: nomeando
Edilberto Coelho Vieira da Cos-
ta em comissão, ajudante ae te-
sotirélro na Alfândega d.
Maceió. ,¦

Na pasta da Guerra — pecla-
randd que o horário de traba-
lho cios funcionários civis das
fabricas e estabelecimentos in-
clusirinis do Ministério da Quer-
ra passa a ser o mesmo dos oíl-
ciais ele sua administração.

Os ossos de Marilia
'InilciK acertado o pr.-icienf»

do Instituto Histórico de Ouro
Prelo protestando contra a idcia
de se' exumarem os despojos dc
Marilia de. Dirceu. para serem
depositados no jazigo destinado
aos do poeta Tomaz Gomaga.

Nada mais absurdo do que a
projetada remoção.

Marilia foi a noiva, a musa de
Gonzaga. Os amores da ambos
perpetuaram-se nas Uras ao
frustaheo Desembargador etc
K.lfição dei Bahia. Comprometi-
do na Conjuração Mineira. Gan-
zaga foi exilado para a Ainca.
E ali, após vários anos de so-
lidão. esqueceu em Vila Rica er.
noiva famosa e contraiu nupeias
com D. Barbara Mascarenhas.

Marilia. fiel ao poeta, conse--
vou-se solteira c morreu em.
avançada idade, indo de palma
e capela para o túmulo cm que
jus, va Matriz de Antônio Dias.

Mais tarde, um equivoco pre-
tendeu tisnar a sua memória,
atribuindo-lhe um filho ilegi-
timn.

Lamentarei descuido ãe Btlac
levou-o a endossar o aleite, em
uma da. suas crônicas.

Ha. porém, um trabalho ma-
oistral do Professor Tomar.
Brandão, de Belo Horizonte, em
que ficou provado dc modo con-
eludente que a famosa musa dc
Gonzaga nenhum deslise prati-
cara.

Não ha. portanto, razão para
que se pretenda reunir na morte
Gonzaga e Marilia. cujo noivo-
do se desfez, ante c catástrofe
da Inconfidência.

Os restos mortais da Martr
Dorotéía devem ficar pnaees-
táo. Ela pertence n coorle r '
que viveram sós. dis que mor-
ferar.i puros". — E. C.
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DIVERSAS NOTICIAS
No Palácio do Catrto. COlllO- i

rendou c despacliou, homem,
com o Sr. Presidente ela Repu-
blica. o Sr. Coronel Mendonça
Uma, Ministro da Viação.

Por motivo da assinatura do
('..creto referente no petróleo, o
Sr, Presidente da Republica rc-
cebeu telegramas clc felicitações
rios Srs. Hugo 3eberi, d. Porw
Alegre: Monteiro lyibüto. dc Silo
Paulo: Zenone Roscto, Periclcs
Magalhães* Vicente Guimarães.
Helena Qfanlerc; Durval Oomes,
César Durnlei- e Lnert LeiTIO*»,
dc Bolo Horir.orte; Amaral Frei-
rc, gerente da Companhia Mdtt)-
-rross:nse dc Petróleo; Hilário
Freire, de São Paulo; Araiton
Azeredo Coutinho, desta Cnpt-
tai; Allbert Batista;, W" cie Ma-
caubns, BáWa: e Evaldo Kos,
cesta Capital. •

O Sr. Prísídente t!n Rspubll-
ca rer-ebeil o seguinte telegrama;"Vitoria — Tcn.io o p:a'-.er do
comunicar a V. Ex. que a et-
portaçilo cie café nos quatro pri-
metros meses tio corrente ano.
clsvoii-s-i a 535.C36 sacas, contra
3E4.71*! sacas em Igual período jde 1937. verificando-se um au-
mento rie 140.614 sacas. Ateu- |
ciosas saudações - Jcüo Blcv, j
Interventor Federai".

Os Srs. José Malcher e Pir.lo j
Ramos, rrsoc-clivaincnte. inter- i
ventores Fecfêrals nos Estados rio j
Pi-.rá e rio Maranhão. q:io veji-cs- i
sãrtl hole aos referidos Estados,
estiveram hontem. no Pnlsiio ein
Catete. afim de apresentarem as
suas despedidas r.o Dr. Luis Var-
Sas. Secretario da Presidência
da Ft;publica.

Conferência remi. hontem; co.".i
o Sr. Ministro cia Fazenda, os
Srs. coronel Cordeiro de Faria

p Dr, Miguel Tostes; Interventor
e Secretario cio Interior elo Es-
tudo ilu Tllo Gr-udo elo Sul.*

Estiveram, licnitem. r.o Min':;-
terio da Fazenda, sendo atendi-
dos. cn Srs. Dr. Euvnldo I.odl,
Roberto Sltnonsen. Sousa Reis,
Antônio Jorge, Gnstão Bracon-
not, Paulo I.ibarthe c Antônio
Finto ela Silva, presidente Ai
Associação rios Varégistas dc São
Pau:u.

ti reunião dos representantes
dos Estados Cnfeciros. cpie será
presidida p:Io Sr. ?.*í!nlstro da
Fazenda, nue deveria realizar-ss
hontem, foi adiada pira Scgun-
da-leira proxlmr».

O Sr. Ministro da Guerra
acompanhado dos generais Ma-
nuel Rsbelo e Valsntlm Br.niclo,
visitou hontem, pela manha, to-
cias as obras em andamento na
viln Militar, entre us quais re
eiest-icim inúmeras cains pa*-i
residência (ie oíicia!s e cerca de
trezentas, para carcentos.•

Por ler seguido para S. Paulo,
a serviço, o general Heitor Au-
austo Borges, passou a, respon-
der pelo comando da 2* B_i-»a-
da rie InfanWla. o coronel João
Pereira tle Oliveira.

*
Reassumiu, hontem. a direção

da Aeronáutica do Exercito, o
general Isnuro Resuera. nue se
encontrava cm viacem de inspe-
cão ás úrlidtldés <l'è Aviação, nas
3a c 5a RcBÍOes Militares.

•
Seguiu hentem, para Ribeirão

Pre.o, onde se estão verificando
os exercícios dc cilindros, com alu
nós cia Ercola rie Estado Maior,
o fcanerel Paul Noel. chefe da
-DssSd Militar Francesa..

QT?T?OlLli,-NO CONSELHO DO
VIÇO PUBLICO

FOI RECONHECIDO O DIREI-
TO DO SR. FRANCISCO MEN-
DBS AO CARGO DB DIRETOR

DO PESSOAL DO M'NTST_-
RIO DA VIAÇAO

Em sv.n ultima sessão, o Cou-
selho Federal do Serviço Publi-
co Civil resolvau uma Importa»-
te questão oue lhe fora subníc-
riria pelo Ministério da Viação,
qua! a rie saber se ao antigo Di-
retor Gera! rio Expediente du-
quela Secretaria ris Estado, se-
nhor Francisco Mendes; cabtã
direito r.o cargo cie Diretcr do
Pessoal cia referido Ministério.

Como c sabido, recente decre-
to-iel transformou eni Diretorias
<io Pessoal as Diretorias Gerais
cie Expediente dos diversos Ml-
nisterio.s, tendo, porém, as.se};''-
rr.üo, exnressamente. em tim rios
seus artigos, o respeito aos di-
reitos de todos os funcionários
rias Diretorias Gerais transíor-
macias.

Não SÓ por se tra'.r.r de urna
simples mudança de denomina-
<;âo rie sua repartição, como tam-
liem porque a lei o amparava
élárãrnento, ó Sr. Francisco
Mendes requnreu ao Sr. Minis-
tio da Viação fosse a. ostilado o
sen decreto rie nomeação para
Diretor Geral elo Expediente,
consignandri-se nele a nova ria-
íiominàçãò-ffó seu òárgo, afim dè
ficar i-fconhecidó,"'desse modo. n
.seu dirf>to àquele alto posto. O
S" Ministro da Viaçã.'). todavia,
teve duvidas sobre o alegado cü-
l-eito rio Sr. Francisco Mendes
:io cargo rie Diretor rio Pessoal,
razão por eme submeteu o ciso
« deliberação do Conselho Fe-
dèral cio Serviço Publico Civil.

Na sessão cie ante-hontem foii assunto iulttado. Re'atou-0 o
Sr. conselheiro Josá Francisco
de Mato», tendo o Sr. Frailolsco
Mendes defendido oralmente sua
pretensão.

Reconheceu o Conselho eme oluear cie Diretor rio Pessoal do
Ministério ria Viação cabe. rie
pleno direi!o. ao ..:-. Francisco
Mendes. Quanto, porem, á anes-
liia requerida pelo Interessado, oConselho julgou-a desnecessária,
&ob o fundamento de que. nas
apostilas, náo devem ser u.iãdx*',
para o; cargos publicas, rieno-
nvnacães diversas daquelas queconstam clp.s tabelas a:ie-:as ãI.ei elo Rsniustamcnto. Nessascondições, nf.o deveria ser rieein-rado no decreto que o oartro era<ie diretor desse ou rl,u-\ic'e se--viço, n.a5. P-piolívinjciii íí, n C'°diretor, padrão r-i. O_tro-;slm"leiüio t'do ronhcumenlo cie auevários derretas t.vn 3'do aúos'ti-lados em desacordo com essa re-solui-eò, como, oor exemplo, ocio Sr. F-d'o Ura; D.-t-Hr" rioPessoal rio Mlnlcterio ela Fazen-cia. o Concelho re'_jivcti promó-ver a i-ev'-:vo.elas a>joitP-Ts Ftjltóínos djcrtto- de. todo. os direto-ie.-- de mrftMa «ri-i t<i nã-'
Ja? çonfon-ie mni o ehtendimeii-to nado ao assunto.

TI.MPESTÀDI. NOS
AI ."DES DIFICULTAM O

TRAFEGO
C.5 joriv._ís crfcotiüncs '** 

chii*-
pes noticiarn <:- o tempo eintoei.i u i-e-Urj ai'tilna r«t. • de flfon.r- i>e:-U'-;,a.i(i. (¦¦¦•-• o t-'-,if--
B- se cnectitra i:arc!al e tem-iv.i- r..:i "•¦• l:i';r-c-m-:idn so-bretut-i divl"o ã.s fortes neva-das. A lírnvlncia rie Menooüaíoi íarÜ-rTirwçntr ttinaida pe.-Ias tempest-odes, rsinando emtoda.a r.-r.lfr. i;m trio intenso.
rambem o ciiaeo iirsrentino temf-ofitco hestsníi* com i qitida nter ío-n-ilr'., rc-h-tcancJo-se tem-
pestacís rie s.reiva na .na rieCa: nio Beüptti. rm? danificaramjurlan-nte nr, t-u!tui*ft- d' avao-r.fto ali e\ Mentes. Ouento " 

A.-con.vnlc-i: ors entre as R—ub'l-
ffts e,.i Ai itinn r elo Ch<lc, es-ta:'- se acham temoorariamentor airlnüidas ao tnnl.s itull-penu-
vel. merecendo msucÃo especialos nylf.es "Jrnkerr." i\\ DeUtíCSl!Liiftnansa; "'n çnir.-m os Andesr>"lj P.-.sn de Us'mliutu. co:n amaior regulcridarie.

O DIA DAS MÃES
UMA HOMhNAUI-iM DO DIRE-
TOR DO PARQUE DE DIVER-

SOEü DA FEIRA DE
AMOSTRAS

Ein lionienaecm ao "Dia riosMíef.". o diretor cio Parque deDiversões cia Feira d;- Amostras
íraiiquearà, ho.ie. a nariir oas14 horas, o Parque, us primeirasrine:o mil crianças das nossas es-
colas publicas.

PARA SERVIÇOS POR-
TUAKIOS EM PORTO

ALEGRE
O titular da Vlacâo oficiou no

Departamento cie Portos e Nave-
Ração remetendo rubricados, os
projetos e orçamentos, na qaan-tia de 2.060:287Jã34. relativa ã
construção dc um armazém dcmadeira para o segundo terra-
pleno e a conclusão do terceirotrrr&pleno e construção dq qtitr-ta doca. r.o porto dc Porto Ale-
Crc. aprovados pMo decreto nu-Piero 2.309, Ue 1 ds FevereiroH'--'- ano.

A CERRACAO NÃO IM-
PEDIU A NORMALIDADE

DO TRAFEGO
AÉREO

Os dinrios argentinos e uru-
Stiaíos comentam favoravelmen-
te o fato tíe um avião trimotor
ria empresa uniguaia "Causa".
ter 1'eH.o. lia pouco, o vôo liabi-
tual diário entre Montevidéu e
Buenos Aires, apesar üe uma
forís cerracão reinante no trecho
compreendido entre aquelas ca-
pitah platinas. Envolvido des-
àn a partiria de Montevidéu, por
espessa neblina, o piloto cio tri-
motor "Junkers" voou ás cegas
mediante os instrumentos rie ra-
riio de que está dotado o apa-
relho. não se preocupando com
o fenômeno que fez cessar a ati-
vidads cie toclos os outros aviões
não equipados com aparelha-
mento radio;.;oniometr!co.

O.s Instrumentos usados no voo
eé_o correspondem, aliás, aos
instalados nes aviô;s da "Con-
dor" e da "Vasp". empresas bra-
siieiras que fréeiuentemente de-
les se aproveitam para voar
mesmo sem vista do solo.

CONCURSO PARA DATI-
LOGRAFO

Pura n próxima Teroa-felra, 10
do cinToiHo, ka 11,30 horns. wio
cíiun.ndd.s a compAfOCOr no Co ti tro
tlü Sau*do 11. it. ú rua do Uo7.cu-
do, afim de proainren. n r.ffgundn
parte di provei ela sanidade e ca-
pncldado Ctaion or. seguintes can-
didatos no concurso do datllo-
BTftfOQ para todos os quadros do
qualquer Ministério. nuntUido
nbrlr pelo Conselho Feclernl do
Serviço Publico civil: Silvio Fran-
ca Mendonça. Antáo Araújo da
Silva, Alei . eriiíinden. Cláudio Al-
berto Craçn. Jòfto Monteiro, Ano-
nlas Almiro Forro, Osvaldo Gui-
nxaráes Costa; Manuel Pereira dos
Santos Pilho, C?1í*o Augusto
Curado Flourl; ./om. Francisco
Aniincl.ido. Ari Pedro Epplntrhiuis,
Ittnil aonzale- de Moura. Vnlde-
nior Alves da Costa 1-olte. Joaquim
Cld dc Morais, Paulo Duque Es-
trada Meyer, Wilson Viana do
Nascimento, Josó Barroso de Car-
valho. Lucl da Silveira domes,
-cdpsr Teixeira da Silveira. Ma-
rio Teixeira do Barros. Delmar
Rocha Leali Paulo Mendonça dt?
Oüvoirn. Washington Alttno Doria,
Antônio dc SouSft Neves, Nelson
Norl do Oliveira. J03* Lima du
Carvalho, Oceano Pinto de Acevo
do, Alfredo Teixeira Portela,
FranclKco Leite Pires. Mnnuc! PI-
zarro Borges, Nelson Cotias, Leo-
nldas Mai-aielll; liiulomar Barbo-
sa dc Sá, Carlos Martins Freire.
João Mala, Horftcio Pereira. Ma-
nuel Felipe elos Reis, CIovls Zobn-
ram Monteiro, .lorpte Pinto de Ml-
randa, Nelson Pereira Gomes. José
Ferreira Pilho. Tomaz de Albu-
querque Câmara. Dermcval Moú-
ti nho, Mario Fernandes Lopes.
José ele Carvalho. Eteloel Ferrei-
ra dn Costa. Valdemar Wllsou
Pinto. Joaquim Barbosa de Melo,
.Ic-c Pedro Martins Losada, Ma-
nuel Luis Vargas, João Ferreira
da Silva, Cernido Alves dc Lima.
Geraldo Machndo Leal, Otávio
Maria OüitSo. Antônio Inílcio Fer-
relra do.i Scinlos. Osvaldo Ataltfo
Silva, Hecll Ean-ojo. Fcllclano clc
Figueiredo. Nahlrn Matar e NU-
ton B. de Almeida Flliio.

CONSELHO TÉCNICO
DE ECONOMIA E

FINANÇAS
Convocado especialmente polo

Sr. Ministro da Fazenda para
tratar do problema da exporta-
cão de minério de ferro e do es-
tabelécimento da grande siderúr-
gla no puls. reune-se entraordl-
nariamnnte no próximo dia 10, ás
JO horas, o Conselho Técnico da
Economia e Finanças.

PLACAS DE BRONZE
PARA A5 P.I.TAS "GUSTAVO DE
LACERDA" E "DA IMPRENSA"

Esteve, hontem, no gabinete do
Prefeito desta Capital, o presiden-
te da Associação Brasileira dc
Imprensa, que" foi agradecer ao
titular da Prefeitura, Sr. Kenrl-
quo Dodsworth. suaa atenções p-a-
ra com a Casa dos Jornalistas o
oferecer A Municipalidade duas
placas de bronze, com cs nomes¦'Gustavo de. Lãceída" o "De Im-
prensa", para serem colocadas nan
duas vias publicas ultimamente
assim denominadas, como reeo-
nlieclmcnto doa Jornalistas _s lio-
menagens oficiais que foram pres-
tadaa no fundador da A. li. I.

PROBLEMAS MÉDICOS DE
LEGISLAÇÃO SOCIAL

O Dr. Maícgus.a faic-rtos a re peito dos traba-'
lhos da cbmi_-ãó nomeada p-;Eo ConssSho >

Nacronci do Trabaího

NO COLÉGIO |ylILITAR
As csrêmonics, cio horsta-n, pc!a passagem do

49." aniversário da sua fundação
Comemorando a paisagem tío

4.0.° aniversário da sua rundaçflo,
no Colégio Militar desta Capital
foram, hontein. rcaltzadaa variai
cerimonias. dootacftndo-ee a da
entrega da mcdullia "Duquo d-'
Caxias".

A*3 ccrlmon!a3. compareceram,
além do General Pedro Cavalcãn-
ti. Inspetor Gei-cl do Ensino, os
Coronéis Ed_iir Vaca, Coniandan-
to ela Policia Militar do DL-itrlto
Federal; Stcnlo Caio du Albuqucr-
ciuo Lima, representando o Sr.
Ministro da Guerra, representantes
dc varias autoridades, muitas fa-
mulas de alunos, o Coronel Aris-
toteles de Sousa Dantas, Coman-
dante dos Dragões da Independen-
cia e Inúmeros oficiais.

Conforme constava do pre^ra-
ma, por nós publicado, hontem, a
formatura gcrsl teve l'i_ar is 8.30
horas, falando nessa ocasir.o o Te-
nente-Coroiiet Altamirando Pe-
relrr. e o aluno Paulo Barbosa Ja-
ejues.

Encerrando essa parte da cerl-
monla, o Ooneral Pedro Cavalcau-
ti. Inspetor do Ensino do Exercito,
proferiu a seguinte oração :"Esta data e, não cara ao
Cole-lo Militar, como ao Exercito.

Devemos nos rejubllar por ver-
mos ciue esto educandario edlflcou
uma obra. que o tempo só tem
feito crescer na estensão dos seus
benefícios, nas suas realizações e
nas suas esperanças.

Eu. jii tenho, aqui e alhures,
por ameudadas vezes, tecado no
problema da preparação lutele-
ctual c da educação da mocidade
que estuda nos nossos estabeleci-
mentos de ensino.

Estou em quo. em toda opo-.-tu-
nidade plausível. impõe-se-nos
brandir as armas do pensamento.E' ppla palavra quo r \i fazemos
entendei- c sem a palavra, profe-rida com ?. sinceridade que é a sua
maior eloqüência, nao é possíveltraçar rumos ou diretrizes, den-
tro das prerrogativas que nos sáo
inherentes.

Obvio que ela nfio exclue oexemplo, ciue a precede e cala maisfundo. Somos, porém, juízas donosso pensamento, embora íallveis
pela essência humana.

Do exemplo, os Juizes niio so-mos nós. sáo os que nos vêm eouvem pa.-a seguirem ou nfio, con-
forme o seu merecimento.

O que tenho buscad-i acentuar
sempre é o sentido que deve serImpresso sobretudo ê educação da
mocidade.

Precisamos, sem duvida, d.ir aaespirito a cultura elo saber, ma-
xliní o que traz a proficiência
para o exercício da tarefa própria,mas precisamos, paralelamente,dar ao homem de amanha a cul-
tura do caráter.

Dés a vida coletdal It necessa-
rio cultivar o caráter do menino.
e para Isso torna-se mister, de
começo, nele., despertar o sentido
dr.- cogitações boas e sSs.

N'ão é empresa difícil, desde
cirando demos á assistência mo-
ral que nos cabe face a esta mo-
cidade os acentos de um cuidado

também paternal, afim du que cia
nüo rtquy livremente entregue as
solicitações u estímulos* da um
melo que nao c propicio a casa
liberdade, danosa para o seu pen-
saménto e. consequentemente, pa-ra os seus atos.

Quem cuta como ele:, no perto-
do dc formaçfto, nâo pelde dls-
pensar os hos3os olho.i, ejue os de-
vem seguir compre, os nossos i»n-
slnr.mcntoo, conselhos e adver-
tonclns.

A criança é a Idade em lòr, 0
a vida quo dcsabroclia.

Na mesma gleba vêdc que as
flores nem sempre têm todas a
mesma beleza e o mesmo vtco.
Tudo vai conformo os cuidados, o
empenho o a habilidade do cada
qual.

Certamente mais delicadas sâo
ns idades que ainda florescem, A
sua beleza sorá brov-' e o viço
passageiro, sa » obra do mestre
não revelar animo c persistência
em conserva-la o aprlmora-Ia.

Esta data — senhores — lembra
o íiome e a obra do Tomaz Coelho.

Na grandeza dalma do estadista
esta, hoje. o resplendor da sua
gloria. Esta Instituto, por êle
crir-do. é o melhor titulo da sua
reconhecida bencmerencla.

Êle deu o pilo do espirito a
Inúmeras gerações que por aqui
passaram r continuam. Nr> sua
época, soube relanccar o passado
e antever o futuro.

Pol homem de governo porque
construiu com segurança para o
porvir c Inspirou a sua açílo na
bondade e no sentimento da ju3-
tlça.

O passado era recente. A guerra
terminara não hnvla dois elece-
utos. Era b viuvez e a orfanela-
de do. guerreiros bravos, tomba-
dos exangues no campo da pe-
leja.

O sentimento nsfnrvtou a idéia
do estadista e as idéias assim fru-
tiflearam para a eternidade.

Ai estA o Colégio Militar paratestemunha-lo.
Temos, pois, razão de Júbilo,

nesta data.
Congratulemo-nos pelo bem nu*

e!ft representa e façamas votos
para que este bem perdure e con-
tlnue a derramar ai suas graçasV,Logo dspois, deu-se o desfile.
sendo apresentados os alunos pro-
movidos aos postas militares; ca-
bendo o posto de Coronel-aluno.
Comandante do Corpo ue Alunos
do Colégio, ao de n.° Gl, Gustavo
Nilo Bandeira ele Melo.

Terminadas as cerimônias ante-
ri ores, teve lúpar a sessão solene
do Conselho ele InstrtleSo, para
entrega da medalha "Duque de
Caxias" ao Tenente-coronel Sto-
nio Caio de Albuquerque Lime,
por ser o mais distinto aluno, na
época em oue esteve matriculado
naquele Cole-lo.

Kessã oc-rMfio falou o Professor
Terente-Coron»! AJònso clc Oli-
velrn que, produziu uma bela
oraçío.

Outros oradores se f-2eram
ouvir.

O liariitoum. nio dos ser-
viços tle "estiva"

A campanha Iniciada pc!o Ml-
Historio da A_iieiiiuira. tendonto
n baratear os, serviços de "estiva"
e "resistência*' no caís üo porto,
desta cidade, ns qualq Vim criando
sarlos embaraços à exportação de
produtos ágrlcojaa, no ponto de
anlqullur a exportação de alguns
deles, nfio foi paralisada ou ar-
rofecida, como declarou honte n,
cm um dos seus tópicos, concei-
tuado matutino dosta Capital.

O assunto, pelo contrario, foi
e-.tudado com presteza e mlnu-
ciosamente pelo Ministério da
Agricultura, em todos sons aspa-
cios. e as conclusões clesse estu-
do foram conorotlzhdas em um
projeto de decreto-lei.

NAo podia o Ministério da Artrl-
cultura invadir atribuições de ou-
trás dependências da administra-
çílo publica; por essa razão, esse
projeto foi encaminhado A conilii-
sio organizada para esse fim, pela
qual deverá ser ultimado.

AS NOVAS INSTALA-
ÇÕES DA FACULDADE

NACIONAL DE DI-
REITO

COMO SE MANIFESTOU O
DIRETÓRIO CENTRAL DE

ESTUDANTES

Pelo presidente do Diretório
Centrai de Estudantes, foi envia-
tía ao Er. í.lini-tro da Educa-
ção c Saúde, a seguinte carta:"E:;:uo. Sr. Dr. Gustavo Ca-
panemii, D .D. Ministro da Edu-
caçiio e Saúde. Saudações uni-
versitíirias. — Dando cumpri-
mento â deliberação unanime
deste órgão máximo oficial da
classe, tomada em sua ultima
reunifio. de 30 do mês p.p.. te-
nho a subida honra dc congra-
tuiar-me com V. En. por motivo
da mudança de sede ria Faculda-
tíe Nacional de Direito, da rua
do Catete para a rua Moncorvo
Filho, cm prédio amplo e cor-
fortavel. constituindo esse accn-
tecimento verdadeiro marco na
historia do ensino do direito na
Capital da Republica.

Áçrradecendo a V. Ex. o tra-
lialiio desenvolvido peio Ministe-
rio da Educação e Saúde para
a efetivação desr.a almejada mu-
dança, queira o ilustrado e be-
nemerito ministro receber, em
nome <la classe universitária, e»
meus protestos de viva estima <?
"levncia consideração. — (a.) Co-
Um Jorpe, presidente".

CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO

Sob a presidência do prof.es-
sor Reinaldo Porehat, esteve reu-
nldo, ontem, o Conselho Naclo-
nal cie Educação.

Da ordem do dia constava n
parecer da Comissão dc Ensino
Superior, referente ã transfe-
rencia de professores catedrati-
cos de escola superior.

Esse parecer, enrretanto. nâo
foi discutido por haver pedido
vistas elo processo o conselheiro
Jurandlr Locli.

AS CUTIVAS FATÍDICAS

Ka entrada da Praia cb Bo-
ta.ú_o existo unia cu, v.i nuiuo
ai-c-. i..da quo icixucu o nome de
üulir.va cia nici-ie", por caii-d. uo
eieyacio numera cie aülaerites,
coiiaOes c derrapttgens u-' auto
moveis.

iNii entrada, pelo FlamenQo,
da AVfclllüU QiVUltío Cru;'., aü_i-
iiala--e Uiniuciii uma ouer.i
ourva — a ua "ame.idoeira" —,
onoj os desastres ce automóveis
tem sicio e.u uiimero cevado e
cie coii_-'quenciao lunestas.

Náo saoemos se a engenharia
da Prefeitura poderá atenuar,
com as prcvicieiieias ao seu r,l-
cance, a exiensiio cia semeüiaii-
tes acidentes.

A' mesma conclusão não po-demos chEs-er no tocante nos
ticnfclnuos desastres qua ocorrem
na Uiori.i, junto ao monumento
ce Pedro Alvares Cabral, cntie
um trecho ds granindo e dois
oit. . deixam pava a passagemdos automóvel- apenas unia cs-
trelta tira ue iu_alio em forma
di S. o que
rlgir.

dores para a rcmo<;ão du urande
qtianttdacla da lama nil acumu-lada ha muivU t^mpo.
O PREÇO DA

Alô!

MSpjA"
JORNAL DO

NA PRBFEITUnÀ

A!ól
BRASiL ?-- Wuc üesc-ja dUcr-no- ?—• I'.iia aqui Ouivlo ue Ma-cedo, residente a rua Rodnaot,'ilVj n. y-j.Pode continuar.líoje, ciilrancio no Cifé «Restaurante Universo; a ma daAsseinbléla. esquina cí- Rodrigotiliva, mandei eme nic servâsamuma ineclia com pão e inantei-
ga. Ao terminar, dei ao garçomuma prata tíe 2$000 para o pa-
gamento e fiquei admirado aoconíerir o trõoo: 15300. Quercliíicr que me ccbroti S700, quandolia uma postura exigindo umatabela de preços na parede e
que naquela casa prima pelauusenoia. procurando, desse mo-oo. lüsar oa menos prevenidos.A'.:ho que todes os cafés deviam
tar, em lugar visível, a tabela... | 
'-e preços, para evitar oa abor-faciilmo dc cor- raolmentos nascidos do abuso dt

| certes proprietários de cafés;
Certo de contar com a gene-rosa defesa de V. S. em íavoi-

dos consumidores de café. pelabrilhante coluna que redigis noJORNAL DO BRASIL, aguardo
a defesa ela economia de braõi-
leircs. que, se reclamam, alnd.-
são desatenclosnmente ouvidos
pele. proprietários íóra das nes-sas leis.

Sogundo nes Informaram, o
Sr. secretario Geral de Finan-
ça.s da Prefeitura irá se insta-
lar brevemente, cem o seu Ga-
binecc c luncionaricj de outra
secção, no antigo Paiacio das
Festas.

Para. esse fim vai aquele edi-
ficio receber mobiliário ade-
quado.

Está úi partida marcada para
a nossa Capital, em visita üe
cordialidade continental, o Sr.
José Ramon Gutierreá, ministro
das Reações Exteriores do Cnile.

O Sr. Henrique Dodsworth,
Freieito, _o que ouvimos, ofe-
recerá no salão de recepção da
antiga Câmara Municipal um
banquete em homenagem ao
nc£-o ilustre hospede.

O QUE ESCONDEM AS

TREPADEIRAS FLO-

IÜdÃs .'V

Num b,~ndc de Lapn-Fríça da
Bandeira:

Passando diariamente p;-
lcs alamedas marginais do Cn-
nal cio Mangue, observo, quandoespero condução, um grande
descuido.

Quer se reftrlv aos grama-
dos "ae tairica" que estão ;e
formando juiuo ãs palmeiras ?

Não. Quero falar no que
pretenten-ente se verifica no
mesmo Canal, cujas grades to-
madas ci- tuíos de bourgainvile
dão aos nossos olhes um aspecto
deveras agradnvei. Sc você. po-
rém. alongar a vista pr.ra a
parte' Interna, v:riflcará que as
margens dele; r.a» imediações da
antiga Companhia de S. Cris-
tovâo. e.Héo exigindo a presença
dc umn eôa turma de trabalha-

Ainda ha pouco, (ornava o
presidente do Conselho Kacio-
na! tío Trabalho a iniciativa de
nomear uma comissão. Incumbi-
dn ele estudar Importantes pro-
-lemas ele previa;nela e lejrísia-
cão social. A comissão nomea-
da elegeu seu presidente o pro-
xesíioi- Irineu Maia.uc-ta- que se
notabilizara naquele Conselho
pelos pareceres eruditos, versan-
elo aspectos relevantes ds quês-
tões d" trabalho e de assJsten-
cia, social.

Fomos encontrar o Dr. Mala-
gueta no Hospital B. SeVvííáo.
onde . c'iefe ei-» um pavilhão —
o pavilhão Aforisò Pena. er.ic
abii.a em média noventa e qua-
tro tvbsrcjlonos, Aux',:atío oor
estudantes, o Dr. Malagueta
euicie. dcdJcádameiite ris peus
dóentR*. n n-aüc. êTs proprjo. o
pn?'-irotc"a-; artificial. Or"vi'-
?a';Co r.-,o;let','i. dentro rios ractir--05 oi-eamoiitarin-i. mis ificaz.
.Sria 'it triagem n_ra os doentes
com exame de escarro ne-jativo:

A nomeação c sui-sí.i-
iuição interifia f'>> oficiais

m Armada
o Sr. aetüllo V.'-"is assinou

hfütím, r*.-^r^tr-lfl flsca-Jdo ofiri-
Vc;'lo para ná^Amar-to do yah.a-
r-í»^?. pp? subátSfiUlc^o on no,mrn-
'¦ia ínter'".. ans pfiela*s cía Ar-
macia e (üa* cip._t?ji RÍnfiiaá, <•*
r'V-n\*t, r"at*tin n*> «Mròiclo âk
f*iVliSo tíi? civ.0 r'*> nut-p^í'' to',í'-
ç leve dá r-"» a »u.-i em vlrt"eíe de
r'f'rn ^n y?n rjvpivlo so!:'o, n fr_ã-*"'ííc**'5_*n l*?Sbt.í'.ia ^í»!!^^ nitni-* 3. A ^ T"? -,p*>^rl"«lnlr(_ r* IS T.*lt*^'1*
tei. ni-a o eser-ieso ele fu-efesSr^w ^t—-i- nn «f^-.-.t,, ,i,j r> ii cr- |-*->. reri r-i"'--, ri ----ermlnada em j1c! oi' r»-»ulaTr'fir,t'-s.

O Cleinl só *-.-' eli.-e'to nos j\**n*2lm^Xitoi l^'t','*T.', da r^r"*:»
ra,**-n .«¦'> i.,n". cíH f<*- noyn*.ar*o,ir,.ç-i!,,n,,-.f,i ncr p^0 jrj-fórèp.^o
_r> n.»,j.i.nr„ ti, p»-ii:'.,l!(-l. Ao
sub"*ílt"to r^cn n = -~'çt. a í*w{-tifí*
CPlf.O "1o StibstltVil^O. pU8'"^9 Q«*!»-
n**s *?''._,t'"" ji ••r''-*»".";'*- *fjo'-> civ-
f-, na e—*o-"-r>!*''*>*. cl-s dlí-ictl-
tiVO_ **p"*_|V>iy)(..-.,'-.-Aai It-»t**i f"r-«*|r)
nós r^--"s >tn n.b"*,'tí,i.'*-*es "iucnr-
t*fin.f ?5 •* •» f ¦*"!•"» rt<—*f>-«-*i A* (_*>?•*
v\"n, j*õ'n p **"*!.. r** r^^rm-f-^tn

Ai •**'*í*^*^p'p/í*»3 •*¦¦**(•. Hrt^"*0T r*st»_'.
!el Pt-tTíTí-m (".«inbim n* "T-r.f'-
tu.i«.CM».»i v»"if!-".*'"-! n nirt!*" d \,,i^--,, fi, ,,—fa 2i jn. [»¦> ia
ti- \*f~c* r1" '^""h e. ".•..ilm, ^«v».
rí-i ser r»-"'"'-!',! t-"o<i -¦=' ---,35
ainda depcnd-stitea do saluçâo.

Facilidades uaia n H f:on-
gresso Brasileiro t!c

Agronomia
O t;r. Getulio Vnr^-i ««iSlDOU

hontem, na pasta da VlttcSo, ele-
c;'et.i-lel autorizando a Tranqula
postal t.^legrnftrn para a cnlrrcs-
põndoncia do II Con>rrt_io n-.-usi-
telro d?? Agronomia a reilí?nr-so
n;.'-a Capital, de 21 a 29 ele Ju-
nho do corrente ano. sondo Igual-mente Rutorlsado o rbatimentoar* 50 01>. e.ai eritradss de ferro.
Incluitive rs erre1)dadas, d*, nro*nrle-Jr.d.» tía WniSo. e ro I,!nv:l
Brasüfliro, no traesporí-e dos a^ro-
nomo« t|ii» cn't».nrKm oarticlpar de
referido Con_.-e.sfio.

TARA AMPLIAÇÃO DO
SANATÓRIO DE

ITATIAIA
Foi assinado hontem um d.-rroto-W pelo Sr. Getulio Vir^-isautorlrando » aeiulsleâo do terre-noa pelo Mir'ste-ro da Guerra, vi-sinhos aos do Sanatório Minta-d-? Itatiaia, mm a s-e!1 _• s_-; oennetrf~ qi-a-Irn !. i peln i)i",it!) c-e30:00-$: as qu-it« serfio lncorpo-rido.? üarfle estp.b-lielménto edevendo a tírsn-àa de su» a-uLM-c_-> fir ci-jt'a*a pelos -s'-i^i re- I

tfolhldoi -i Catx-i Gerai de Eco-avralnã d» Cuerra.

saia tíe doentes que se tratam
coin n pneumotórax: sala para
os doentes com lesões bílaté-
rais e, finalmente, sala para os
doentes em estado grave,

A enfermaria procura reeor-
dar os grandes nomes da rae-
dicina. Ha uma saia Anen-
bvugser. outra Viilemm. o mu-
seu Laennee. a sala Torres Ho-
rr.eni. a Fala . arlanini. a sala
Roberto Kocii. Ambiente de co-
Kitaceies sctentlficas e de horhe-
nageni aos valores i-éais da me-
dicina, rn domínio da tisloiogia.
O Dr. Malagueta é um entu-
síasta âesStí disciplina, cujo en-
sino propôs em 1.22. Acompa-
nha cie perto os esforços no
combate á tuberculose, ádmlran-
r'o o trabalho snrio e profícuo
dn Dv. IJarros Barreto. Custa-
mos a arranúa-Jo a esses assim-
tos. para aue nos fale a respe!-
to do novo encárfb. recebido no
Conselho Nacional do Trabalho.
Falámos a rcieito de seu ulti-
r'.:o livro — Invalides e Seauro
Social, ou» t"ntoi louvores v<-
nha nicneevcio entre os técnl-
f-cs no B-asil e no estrán*íe|ro.
O nr. Malagueta nos informa,
então:

Realmente, o Dr. Luis Au-
Ku.-.ío tio Rego Monteiro, presl-
dente du Conselho Nacional do
Trabalho, ludicóu-mo para pre-
sidente de uma comissão, in-
ctimbida de apresentar um ante-
projeto de scjuro-cioeni.a. se_u-
ro-matarnidadôj unificando a
definição cio risco lnvalldez e
indicando os elementos necessa-
tios para a criação ele uma se-
rçã- medica de medicina lctaJ
dos seguros sociais. Toclos esses
problema. tê:n grande irtipoirtan-
cia. A criação do segúro-doenqa
.é unia necessidade, tanto rfje a
Repartição Internacional do
Trabalho chesou ,á conclusão de
que era o elemento mais utll
para prevenir e restabelecer toda
perda de forças produtivas dostrabalhadores.

E aos médicos, pondera-
mos.- deve cãbòr urnnde parcelade responsabilidade; não sõmen-
te na criação, noipo na execução
da Icfilacfio soiiliil.F.' claro. Sou b primeiro a
re-ionheeer e a proclamar a be-
nemere. c1'- da lerlslarão de jus-
tlca sotí!al, ccpi o'*e ss a?s!na]a
ó çoverno dt Pr-s'dent? Getulio
Vargas. 35' preciso, entretanto,
one toiM cnníorram mra cr.ie
er'n cbra i--tave] e liumona. s?
rl-ierffi!eoa c''a a rtlçj. A' Meei1-
i-.inn cabe. n-".:se domínio, nanei'th^brt-intfsF^bi f-ii vários Rtr
t,o*"*q n ei_. d^vers-^s rf.ses di le-c'í;M-*iq TT***?r*. no»*A,'n1 orp o
mn**'r*fy **",Tjrp f •"'pi 1' *7 " 8 «^ CO l^Pn -
t-,^-^ P0-, rr-n rie-tfno d"fll-
!-"^o-'-p n p?tt"'cs. ovi n?o pn-•"'" ^"> r""l*i*r. '".*•>•*•. hh'***!'.'. c'0 1*"-'•»*•*»V.**!-n. O ot»*<,*,,"o e?"'*"í'>l dnio~'sio-ín 0 cri*"""ri 5^"Hi <>**»i.,.•> n ni-iirla lrl s_ Insiiíro-i.v-, m»n"'"s i"-'í r-, pi—ino nre-
f,tp'\. P*1 1J*~»"«*f -* *^^. d" ppt;'*»*'"»-!'»^ p
01'!» r~*T -i^-,»-„^ r..j _rÍTto1!d**V,-í-ir-i-- cn,...^-•¦".-¦-c pn''em en-
*"*"'"r "^-*10 *)?*"* v~ r-"^--'o" j

•>'-\-'f'»-n*,-rí-*-^% ftlp-ljj %çr-,#' p(r f'**i'c I
rt.t-*^-.n*-- t" -»' r, -, H -* - p Rp'-' n ]T»- j-- '- r'e (•>—>--.-- efi-'—->tp I
-*»*'w1 •*> ,.--.«*.^r,r..!^^ V*\i f» i

/--,.,c.<..n >r„. ¦„„.,, ,,, t..-,,.!^,^
....._,.._,-._ r,n „_,„j, re*-v*>ria- i...,._-rf, „ ,_._,_,._.,, _,__ .
-"*1. rtl*---»^»*.*-» r.«**.'T (*r.*>1 o]--**rt«.«r) n p •*n-.n-r}Í«<-/><>*t n-*—»>»». j
tf--'-. ^', —,.,.- r- ,-~i..t~ ç

O serviço do Pavilhão Afonso
Pena reclamava o Dr. Malague-
ta. otue se levanta e n03 cstrnde
a mao cortlialmrnti. concluindo:Veta. po-í-n ri .ii rm'en;
qiie n:"5mo nesse n-ivo dom'n'o.
rj-rmn-->-o n medicina. NSo
sou ou*ra co^a senão uni mJdt-co. r «ni med'co o-_e c?da st%
se sente n-als fascinado pelisua proílssuo.

NOTICIAS DA MARINHA
CHAMADA DE INTERESSA-
DOS A' DIRETORIA DO PES-

SOAL DA ARMADA

A Diretoria cio Pessoal da Ar-
mada. esta- chamando para co.-n-
parecei- ã mesma Diretoria as
seguinte.- pessoas que tém inte-
líesses aií a resolver,

Essas pessoas sfio as que se
seaitcm:

DD. Deollnda Martins dé Fí-
guelredü, viuva üo e:;-;nar!nheiro
de 2* cl. asilado Severir-o Ramos
c'e Figueiredo; Olga Gomes da
Silva, viuva do 2° sargento, asf-
lado. Ulisses Moura da Silva;
Mana da Conceição Silva, viuva
do 3o sav_ento. asilado. Antônio
Mariáhó da Silva; Maria cia
Gloria Silva Fortes, viuva do fo-
gulsta. do Arsenal de Marinha,
Joíio Antônio Fortes: Albertina
Lima dc Andrade, viuva do cabo
asilado. Antônio Nelson de Sou-
sa; Otacilio Alves de Lima, filho
do ex-fofínista Manuel Alves de
I.ma; Palmira Alves de Lima,
filha do ex-foguista Manuel Al-
ves tíe. Lima; Isaura Alves de
Lima, filha do e:\--iogulsta Ma-
nuel Alves tíe Lima; Marieta
Medeiros dos Santos, viuva do
sub-oflcial José Rodrigues dos
Santos; Gulomar Rodrigues dos
Santos, filha do sub-oflcial José
Rodrigues cios Santos: Dalila
Fernandes dá Silva, viuva do 2o
tenente rcf. José Rufino cia Si!-
va; Elisa Martins Ferreira, viuva
do 2° sarptento Lidío Antônio Pe-
relra; Georgina Maria Gomes,
viuva tío marinheiro, asilado. Ar-
tinido Gomes Filho: Srs.: Ma-
liuel Faustino de Oliveira, ex-
cabo praticante especialista; Oe-
raldo Cabral de Melo. ex-mart-
ribeiro de 21 cl.; Josá Candld i
Pereira Gomes, operário apo-
sentado; Fiorsncio Antônio cia
Fonseca, faroleiro aposentado; e
Alexandre da Castro Teixeira.

Os trabalhadores chilenos
dirigem uma significativa
mensagem aos seus cole-

gas do Brasil
A SAUDAÇÃO DA C--.EI-.iItA-

ÇÃO SÍNDICAL I ACCN-
CAOüA E' EXTENSIVA AO
SH. PliESIDENTE GETULIO

VARGAS
O Ministro do Trabalho, Sr. Vai-

demar Fálcftò; rccobcti t'a Sr.
Maurício Kabuco, Embaixador Uü
Brasil no Chile, comunicação de
ejue a Contoelernç-O Sindical Tra-
balhlstu ele Aconcagua. daquele
pois amiga, em sua ultima reu-
nlí extraordinária, prestou uma
slgniflC-Lttva homenagem ao Brasil
e resolvem enviar u sua mais carl-
nhosa saudação aos tratmliinüore.i
brasileiros e ao Sr. Preside -n tle-
túlio Vargas, que, rom tâo segura
orientação, dirige os destinos cie
nosso pais. A eomunicaçftp ao Ml-
nlstro do TrnbMho fot transmiti-
da. a podido, rinfiucla aysocln-jao
trabalhista chilena.

I.IODIFICAÇAO INÍ3G-
TLICAVEL

A ESCADA DE "CARACOL" E\
ALEM DF INCOMODA, Vií.-

XATORIA

A Prefeitura instalou, na t-.ti-
tigo edifício cia Escola Normal,
ho Largo do Estacio. ns su. eiln-
tendências cios servidas médico
o dentário. Entretanto, leeliancio
o acesso a essas denendencias pe-
los caminhos naturais, roservptí
uma escada de "caracol'', qut!
ficeu sendo o único eamiinW,
para os doentes que tenham c!.-
se apresentar. Ass^. estrs lá
râ.o aparecerão ... E se so cen-
siderar oue a maioria dos <3en-
tistas que tim dc comparecer
periodicamente pertence ao sexo
feminino, facilmente se deduz*-
rá a que vexame csíao e_ooatás
os.-is funcionárias ... E tão es-
trelta ê essa escada que se uni.
pessoa fctlver a meio do c.ml-
nho. terá que retroceder porádar passagem a outra que ve-
liha cm sentido continrlo.

LEVANTANDO O NIVEL
DA CULTURA NA-

CIONAL
O Deoartimer.to Nacional d,- j

Educação, tendo cm vista as
graves Irregularidades que se vi-
nham apurando no funciona-
mento de vários adiicáhdarlos rio
pais, deliberou desenvolver um
Intenso movimento, com o fito

. de moralizar o ensino e nimien-
tar o rendimento pedagógico dai
nossas unidades escolares. Mui-
tas dessas medidas já tém sido
Ventiladas pela imprensa e ou-
tra.s virão n publico oportuna-
mente, a proporção que as invés-
tigacõe-, iniciadas cheguem a
conclusões mais positivas.

O Sr. Mario de Brito, diretor
do Deiiartamento Naciona! r!e
Educação não tem esmorecido
nesta crdua campanha em que
ce procura proteger a .juventude
fias finalidades dlssolventes de
certos educadores menos escru-
nulosos. Convém destace.r ao
lado rie toda» as sevéra3 provi-
dencias pastas em vigor uma
série de medidas admin!stratlv?.«
decorrentes da não obsei-vaneia
cia legislação vingerite e da na-
cessidadn de promover por texioi
OS modos o aumento da eficiência
tía inspeção escolar, i

Verificando o Departamento
Nacional cie Educação que alguns
estabelecimentos não saldavam
seus débitos com a União, deter-
minou, de acordo com a lei. oue
lhes fosse cassada a inspeção.
Nesta situação eneontrnm-':* u
Instituto Cardoso, do Marinha":
Instituto Abataiguara. de Slo
Paulo; e o Instituto Píõjíedeutir
co Carangolcnr.c, de Minas Ge-
rais.

Por deficiência de instalações
e professorado. foram ncadas
inspeções prellminaves ao Giná-
slo Acreano; ao Instituto Re-
nascpnça. r.o Maranhão. Co'r-'in
Lafuo Americano, no InátitU-
to Pampiona. no Rio e po Gi-
nísio Teodoro Sampaio, de São
Paulo.

Acham-se em andamento três
Inquéritos relativos aos Colégios
Silvio Leite e Americano de San-
ta Teresa, do Rio :e ao Insti-
tutn Propedêutico Carangolense.
de Minas, encie serão apurada"
as Irregularidades que uo n'0-
mento so investigam e definidas
Iodes as resixmsnblHdades. 0>
inquéritos a que foram submeti-
dos o Colégio Leonardo de Vinct.
e'o Rio: e o Instituto Bom Jesrs
Ue Joinville já se acham con-
cluklos.

Onlriis medidos tíe relevo tim
s'clo post-S cm pratica afim de
evitar futuros abusos. Asf'm. fo-
ram èxnsdtdas instruções mais
severas pari o serviço de Insne-
cião. rm que se exigem tres visi-
tas semanais: e se estabelecem
normas pp.ra o prof-ssanicnto dos
cxpir.es do art. 100.

No decorrer dessa eamnnnha
de mátállzoçfio do ensino, va-
rias penalidades t.m sido Impôs-:
tas a Inspetores que tt-niisgredi-
ram as boas r.ormes rio serviço,
entre ps quais. 2!) nortarlas com
a pon*)l!dacIe de ààvertonclfCs 27
o**ra cliscontn de véBclrhíntos o
1° para suspensão ds designa-
ções.

Estabeleceu finrh. ente o D™-
partaniento Nacional de l-_l'.-ca-

i cão. que se promova o rocHsio de
Inspetores, visando Impedir sua
permanência ro mesmo estabelc-
cimento por lorgo tempo.

Todas essas medidos cerlamen-
te trarüo acs quadros ria educa-
eão nacional uma melhoria mi».ii
titatlVB e qualitativa, de acôr-*n
com o .ensimento t'a Sr. Ml-
nistro Gustavo Capanema. que
se acha vivamente ernõenhftid
cm difundir a ^"r-pfn ne'o pais
c Isvrntar o nivel da cultura na-
cional.

NOSSA REPRESENTAÇÃO NA
CONFERÊNCIA INTERNA-

CIONAL DO TRABALHO
O critério que presidiu a organização da Delega-

ção Brasileira que vai a Genebra
.•;t.l constituída deftnltivamen-

tc a delej-açao brasileira á Con-
ferencla internacional tío Ti-abn-
lho, sob a presidência do Minis-
tro do Trabalho, Sr. Valdemar
Folcfto. Presidiu a organização da
delegação, um critério rigorosa-
monte técnico, como bem se pôde
vêr pelos seus elementos conipo-
nentes.

Som falar nos dois delegados
governamentais, o Sr. Vàldémár
Faluílo. chefo da delegação, e o
Ministro Hello Lobo. ainda ha
pouco nomeado para uma funçfio
permanente em Genebrii, temos
na embaixada : representante Ira-
balhlsta. o Sr. Raul Condurú Parn-
polba, Indicado pMns associações
de classe; reprosents.ntQ patronal,
o Sr. Vl-eutc Gallez. indicado. !
Igualmente, pelos sindicatos de jempregadores, antlRo deputado fe-
deral. já tendo feito parte da de- (leç-açilo brasileira que esteve, o
ano passado, em Gen tu; cohso- j
lheiro técnico da reprasèiitaçlld joperaria, o Sr. Crls-stomo de Oli-
veira. e\-etcputado federal e que
Ji exòíceu, por seis vezes, o man-
dato do representante dos opera-
rleis nas auterlorea òprttérehólas de
Genebra: conselheiro técnico ''a
repreeemtaeSo patronal, o Sr. 13e-
Um Pais Leme. que ainda ngora
se Rf*na em Genebra om riilasAo
oficial elo Om-ernci brasllelrn. na
conferoncla sobre minas que ali
acaba de rsalIr-àr-Èe. Os outro;;
membros rta dete-'ae*o bi'nslle'1-n.
sao cs Srs. Dulte Pi-.ilic'i'o Ma-
chado, diretor gor.nl rto Denartn-
mento Nacional cio Povoamento.
atualmente na Etir-nm. em com1.--
sfto elo Oivcrno: Osrar Saraiva,
proevrartor dó Òepartarnéhto Na-
rionnl elo Trabalho e membro elo
Conselho Naniónnl do TraMIlio.
ftápeclallstn nn r-uc-têes de leids-
íaf.fio s-elal; Paulo Câmara, atua-
rio cliofc, elo Tilinlsterlo do Trnba-
lho n presidente do Conselho
Atuarin.l em r-corcielo. esoeeilàlls,-
ta non assuntos ele nroVdéticla
social; Henrique Dorln dc Vascon-

colos, diretor do Departamento de
Terras e Colonização do Estado
de Sâo Paulo, técnico cm diversos
des assunto.*, incluídos na ordem
de discussões em Cfehebra; e Oscar
DuzendscHen. residente atual-
mente na Suíça, onde tem gran-
eles relações e. conhecimentos que
ffòderão ser ut?ís á delegàijiía bra-
eUeira. como secretario do cl.efe
da delegação, segue, também, pn-
ra Genebra, o nosso confrade de
Imprensa. Marcial Dias Pequeno.
funcionário do Departamento Na-
clonal do Trabalho e oílclal cie
gabinete elo Ministro.

O Sr. valdemar Falcão teve uma
grande preocupação de economia.
notando-so oue várloá dos nomea-
dus JA se encontram ho estran-
gelro e outros viajarão sem ônus
para o Tesouro Nacional.

.„

Agradecendo aos que be-
ns-iciàním os sócios

da A. B. I.
UM VOTO í"l*5 RÊCONHÉCTMSN-

TO DA ASSEMB_E'I.\ GERAL

O HOSPITAL C-fí-O.V

CHAGAS

Escreve-nos o Or. Vitor deTeive:"Sr. redator de "Coua- d*
Cidade" — Saudações. — I^eu-
do, hoje, como cie habito. "Cot-
sus da Cidade", deparei com
unia nota sobre o Hospital Cai-
los Chagas, a quai me obriga a,
multo a contragosto, sair da.
obsourldade de "aposentado á
força" em que vivo. para vir
opor formal contestação aos co-
mentarios nela contidos. E. a
«ao me vejo forçado por ter
sicio cu quem, por designação doentão .Secretario de Saneie e Aa-

I sistencià, profe.3sov Irineu Ma-
laeiueta. foi incumbido do equi-

i pamento do referido Hospital.
j tendo, para conseguir o deie'ado
I exiio, empregado todo o esforço,
i texia a boa vontade.
| Quando solicite! dispensa des-

sa árdua comissão, o Hospital
Caries Chagas estava cquipsdo.
foiçando apenas uma parte c".c>

I material cirúrgico <? alguns apa-
i reines cie fisioterapia.¦ Não <i. portanto, exato qu*' nesse estabslesimento .;ó exutis.

sem capias. pois, não só todo
o mobiliário de madeira e dc
ferro (inclusive o rio alolamen-
to rias médicos) já havia sido
distribuído pela.--, diversas se-
ecoes, cemo também se achavam
.rento- para funcionar: os ga-binetes detitarlo e de vadlóio-

gia. o laboratório, a farmácia,
o deposito f;eral. a Secretaria,
tocias a.s enferma rios. todos cs
ccnsultcric.. o prmuo-socorro. a
cóiia. a cozmha. etc.

Quanto a demora na entrega
do material aincU» ein falta, cuio
custo nao rlenendia de avultada
soma, a culna náo caba nem a
mim, nem á Secretaria de As-
sistencià e .sim á de Finança",
que n:1o tinha em dia c-ô seus
dompromlssos com os fornece-
dores.

Da leitura cia nota tíe "Coiécs
dn Cirinde" parece ressaítar o
prr.riosito ao quni já t.exios pes
habituamos: a préociipasao mi-
tê.i ;¦ rroncle maioria cie- nes-
íos rifiministrádores de proct-rar
rterrocar. ou. ouanclo if-so lhes
é rie todo Impossível, ameaoui-
nhar a obra de seus anteces-
sores.

O redstor rie fOolaes ria Ci-
riarie" foi ma! Informado; i',3-
qitfíaram n sua boa fe.

rn seu cãvalharismo esoera a.
publicação destas 'tnhas. oue sâo

J uma deseja. — O petri^ío. lai-
tor e admirado!'. V. de Teive."

 -.„...__ 
FUNCIONÁRIO APO-

SENTADO E REINTE-
GRADO

Por tíeerr.to í(e 2!) de Abrii ul-
umo. publicado no Diário OH-
ct/r.'. cintado ele hontem. foi tor-

i nado sem efeito o decreto de li
rie Janeiro cio corrente ano que
aposentara com fundam-ínto no
rvrt. 177 da GonstltuicSo o e\\-

\ [•.enlieiro c-l-.efe cie divisão dn
i-éde rie Viação Cearense, Jo.;c
tie Caminha Muniz. Esse ensçe-

i nhelro civil, desci; 17 cie Juiiio
i ele 1917. serve na P.ède rie Via-
| ção Cearense oncie íez lodo o ti-
, rocinio ferroviário, quer em ser-

Na ultima ossembléln geral rea-
Hzadn na A.sOotaçfto I3rasUelra de
imprensa, o Sr. Herbert Ma,e« , ,.,mí. ^ tj.àf proprlameatii »"'» ' ...... m,er cm t,._balhos cie eonCiitíO

tervaçfio da linlia e edifícios,
CjXiCi- nos rie lacomoc&o, todos ri
estrada des ferro de Baturité, da-
quela Rc-de. cs eiuais chefiou du-
rante muitos unos. inclusive cs

seu presidente, aproson
moção d2 aplausos, sehdn unalil-
momento àoroyadn: - "Mo mo-
manto de louvarmos o.s qüe eo-
laboraram conosco devorfiO flgu>
rar em primeiro p'tmo todos ns
Instituições hospitalares que dá*..
ram p.unrldn H.03' nossos awoclado* nrduos serviços de construção rio
homenaçeenclo. e!eí,ta fôrma, a prolongamento rie Estrada 1J2
Casa dos Jornalistas o a Impren- ! Jferro ce Baturité. rie Cedro (ki-
fi nue ela, indubitavelmente, ro- lonvatro 470> 110 Crnto ikllome-
praacnta, : |ro 5901, quando esteve a eeu

irrestrito» oargo o estudo cia Unha aprova-
.l5_-r_i- .! ein para o Cráto. bem como a

construía farroviaria ri» Porta-
lesa a Itapiuoca.

Na Estrada do Ferro de So-
bral, outra linha cm trafego

iam bomLouvore
a médicos, clen*
ocullste.s. üperacloren. advoçrados
todos Ofl prOflsslOUíuS que nunca I
nos negaram o-- seus sdVvIçob, tou- j
vores, seín restrições, como os an* |
terloros, aos coletrtos, profe*-sorcs. Rérie chefiou igualmente

O PEIXS NO VERÃO — O
neixe fresco é um bom alünen-
to e de f-:ce'ento paladnr. mii.i
oôde «er causa rie en vendiam en-
lo. espectalmente nu verüo. pela
sua alferaçio faci! sob o efeito
do eaiíir.

MATERTAT, ^TOD^PNH
PARA A IMíü^TC-rORIA DE

SECAS
O titular da s'(ação oticiou a

ruspetoria de 0".v-n.s Contra as
Pecos, corrriiiicindo que o se-
nhor Presidente f>v. F-euiibUca
autorizou a aquisição de dois
¦iviíies o rie mafsr'"' ''i-ra Invan-
Lamentos è.erofotostrametrleos
na--n os serviços daquela repar-
tíÇÍ.O.

O Sr. Presidente Getulio
Vargas assistirá hoje uma
demonstração com o tra-
etor a ga/ogenin dn Minis-

terio tía Agricultura
r*ti comnanhlii do 9r. Ministro

Fernãüdo Costa, o íTr. Presidente
Getulio Vargfts. iiá. liu.le. às 1:1,30
horas, a Dootíoro. onüo ãssBtlra
uma demonstrando com o trator
a rrnsoTento. rocentemente Impor*
tado da In ti n terra pelo Mlulsto-
rio da Agricultura.

eeiuciielores q'-e. nflo se esqueceu- aaquela
,1,, ,ii sa--unc1i »erarSo ele torna- 

' ns construções rie Sobrai para
listas; ministraram-lhe, patrlotl- | Ttanlnoca. e o prolongamento cie
ca-iente. o ensino. Olticica. 110 Estado cio ..ara. a

Pnra todos, que não posto citar j Custeio, no Eítado 0.0 Piauí, sen-
nominalmente, cu peço es lóus , do seu diretor da parte em tra-
da casa porque 05 seus nomea or.- 1 u-.no rie Janeiro rie 1033 a Ja-
t*o "ravados 1103 nossos cora- I neiro de 1935. A Estrada e,e
çOas". j Ferro cie Sobral sendo ferrovia

—_..». 'deficitária, ha mais d- doze

Para completar dois ter-
ços de brasileiros natos

nas embarcações de
pesca

O Sr. Ministro Fernando costa
ContlO-fn providenciando a vlndn
dc pescadores brasileiros do norte
elo pais. aflin de coinoletarem 03
dois terços c> br-ellclr03 nat-»*
nas embarcações do pjjca, de
acordo com a lei;

Por c«tes dias deverão chegar
a rsta Capita! c*re.-i de 30 pr«- .
cadnrés, procedentes do Estado elo' *• países enviaram 3! ¦
Paia. Ui.

COUPvACADO "MINAS
GERAIS"

IRA' HOJE. A' ILHA GRANDE.
REGRESSANDO DEPOIS DU

AMANHÃ

Deixara líoje, pela manhã, an-
tes clp.s 8 hore.s. o nosso porto.
o couraçado .Tinas Gerais. cl'>
comando rio c-.in"">" de mnr e
guerra Rodolfo Frôls cia Fonse-
ca, e oue seguirá para as enseá-
de 5 rta Ilha Gronde.

O minas Gerais devera rcaic-s-
sar nn próxima SeRuncla-fcira á
Guanabara e durante o lempi-
em que oermanceer em BÉURil
de.queln Tliio. efetuará es riíver-
sos exer^cios nue lhe são neens-
sarios e ns experiências que fo-
rem. de Igual modo. indlsptnsa-
ve's cie ser reallzncia.s.

O AfittOÍ Gerofs dentro rie
breve temoo substituirá o cou-
mosdo Seio Paulo na chetia clc
comando ria Erquiicira, como seu
navio capltanen.

| A EUROPA E A CULTURA
POLONESA

Funcionando ha nltjuns anos.
em Varsovia, Cracovia e Foznnn.
o curso de civilização polonesa,
se desenvolve dp ano a ano. O*
dados estatísticos de lí>37. con-
.slgnam a cifra dos estudantes de
vários nacôes oue se filiaram
aquela lnst!tu'çao e assistiram
seus cursos. Os Estados DnltlOI
cnvi*iram 111 estuclnntes. a Fran-
en 83. a Tchecos'ovaoiiia 43, a

I Alemanli-i Ss. a Himiri 20. h*_->ton'a 19 e a Itália 18. Nn total.

oõnse.ulu sob sua direção
salno Industrial no ano deanos,

r-.lit.--i-
1934.

Desci" l"3í. exercia, reurescu-
tándo a Rérie rie Viação Cearen-
Sé Importante comissão na Ins-
prtoria Federei ri? EatradaSi nos
trabalhos resultantes rio piano
serei rie vincâo nacional criado
pelo rierreto n. 24.401. de 2» de
junho rie ins-i.

Em tais funções vem encon-
Ira-lo o decreto oe sua aposen-
tãdorlà; com fundamento 110 nr-
tlgo 177 ria Constituição, decra-
to esse agora tomado sem efel-
to por ato rio Governo dn Repu-
blica. reintegrando á atlviriaoe
publica esse ferroviário pouvi-r
cior rie due.s dezenas qc anos c-.o

, s rvlçbs na Viação Cearense,
i onde iá foi diretor, de Dezembro

de 1023 a Abril de 1330.

Aumenta a biblioteca
do Sindicato dos .Torna-

listas Profissionais
Do Dr. Roberto Ura. ,iio;e_sor

de Direito, membro do Ministe-
rio Publico e autrr dc verias
e>'or.is luridieas. recebeu o Sin-
ciie.-uo dos Jornalistas ProflSSlo-
nals. para a sua biblioteca. 03
se**U'ntes livros: Asv&tos Si'.1-
íliociramicnses. de John Lueock;
O Gaúcho, de Paulo rie FreltesJ
O Turbilhão, rio Petr3rca Mira-
nhão; .1 Enrhcnte. de Tavares
Franco- Confos OaurhMco» <"
t,^ndeis-'efo t*i/í. ri? J. Simões Lo-
'vs Neto: Grafia Moderni. c'-
Cindido Jucá Fii ,0: Sonho t fl
niconfe. de J. A. Norueir.i; Pro-
hlemas Contemporâneos, ri. De >-
deeio D. Duarte: S"ro*a, t?
Poiivai Me.tos: A ."mi: 1.0
Amor, ii Marco Sponü.

3 -'.-..;*..«..>;.-^í-jj«*í-,-.»í_..v-i'j
A)
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O MOMENTO A C I O N A L
Regressam aos seus Estados os interventores do Pará c do Maranhão —
Esteve no Ministério da Guerra o Sr. OsvaSdo Aranha — Ainda não

está organizado o rtoYO secretariado paulista

_nt.rv_nt_.es que vão c inter-
Ventcres que vem...

A mesma "ciranda, clrandl-
nha" rio passado. O nvl&o anl-
quiiou as distancia-. Paranaguá
eu Natal e "ali", mesmo no
Ee;--.ei do cabó.lo.

Estão uqui os dirigentes cio
Rio Grande cio Sul e do Ceara.
Os de Sergipe, Paraíba e Paraná
não tardam; Nao fora uma gri-
pe Inesperada e já teria retor-
nndo ao Rio o Sr. Ademar rie
Barres. Hoje regressam as Srs.
José Mnlchrr e Paulo Ramos.
Auguremos que tenha sido pro-
veltosa a sua escuda em nessa
Capital. A roda não pode ua-
rar. Sc uns panem, outros che-
gam; F. sáo. no todo, vinte e
dois Interventoresl

I.O MINISTÉRIO DA GUERRA

O Sr.. OSVALDO ARANHA

O Sr. Osvaldo Aranha, titular
cia pasta cias Relações Exterior
ries, voltou, hontem, ao Gabi-
nete do Sr. Ministro da Gucr-
r.i, fazendo-se, porém-, acompa-
nhar rio Interventor Henrique
Dodsworth c do Ministro Para-
lüios do Rio Branco.

A palestra, das dois titulares
ioi assistida pelo Interventor ca-
rioca c do Ministro Rio Branco,
sem transpirar nas bastidores o
assunto tratado.

Cerca dc 20 minutes depois da
chegada cies.es paredros. ioi in-
terromplda a conversação, retl-
rando-se as visitantes.- Lego após, o General EuriCO
Dutra recebeu o adido miiitnr
inglês, que ali foi em visita cie
c.rlc-la.

RETORNA. HOJE. AO MARA-
NHAO, O SR. PAULO RAMOS

Pelo Cliper da carreira re-
cres-B, liojc. ao Maranhão, o
Sr. Paulo Ramos, interventor
federal naquele listado. S. S.
esteve hontem no Catete, onde
Ioi apresentar suas despedidas
ao Sr. Presidente da Republica.

Um encontro fomilto com o
Sr Piuiio Ramas, que tivemos.
hontem. no Tesouro, quando
.. S ali, despedia-se rie antl-
.os colegas cia Fazenda, para
não perdermos o ensejo dc dar
mostra da curiosidade peculiar
no repórter, aventuramos unia
pergunta a S. S. O Sr. inter-
ventor, risonhò c amável, nao
se fez de rogado c declarou-
nos:

— Volto a reassumir o meu
pasto de delegado do Governo
.federal naquele Estado, hoje.
como sempre, animado do.s me-
.horas propósitos de bem servir
ii minha terra e ao seu povo.
Pretendo lançar um periódico
tíe-tinado esn?cialmente á pro-
paganda da viistica do Estado
Ncvo c para pugnar pelos une-
resses rio Estado e dc sua sente.
Quanto ás pretensões do Mara-
nhão junto ao Sr. Presidente
ria Republica, como era de pre-
vêr, náo nos faltou o apoio rie
S. E\'. em se tratando de fo-
mentiu- a Vida econômica do
Estado e dar solução aos -eus
problemas sociais.

O REGRESSO DO SR. JOSÉ'

MALCHER

Passageiro cio avião da Panair.
deverá regressar, hoje. a Belém;

Sr. José Malcher, interventor
federal no Pará.

CONFERÉÍ.CLVRAM OS SRS.

MINISTROS DA JUSTIÇA E

UA AGRICULTURA

O Sr. Fernando Cosia esteve
p\la manhã de'hontem no Ga-
uineta cio Sr. Francisco Cam-
pos. Depois de breve palestra,
retiraram-se os dois titulares e
íoram almoçar juntes.

NO MINISTERTO DA VIACAO
O INTERVENTOR NO RIO

GRANDE DO SUL

O Coronel Cordeiro de Farias,
interventor no Rio Grande do

ul esteve, hontvm. no Gabi'..-
le do Ministro dã Viação. Sr.
Coronel Mendonça Lima. man-
tendo com S. Ex. demorada
cpf nerencia.

O SR. MINISTRO FRANCIS-
CO CAMPOS FALARA'. NO

DIA 10 SOBRE O ESTADO
NOVO

No próximo dia 10, o Estado
Novo completa seis meses de
existência. Em comemoração rio
nrin. íero semestre da institui-
ráo do novo regime, o Sr. Fran-
ei... .t de Cnmncs. Miplst.ro ria
Justiça, falará na "Hora rio
Brasi!". rio Departamento Na-
cional ele Propaganda.

/, VIAGEM DO SR. OSVALDO
A.RÁNHA AO "TO GRANDE

DO SUL

O Sr. Osvaldo Aranha devera
partir, amanhã, ao aue espera,
por via aérea, para o Rio Gran-
c;e rio Sul, onde pouco, entre-
tanto, se demorará.

UM TV! .GR-MA PO SR. CE-
SAR VERGUEIRO

Entre as telegramas oue o Sr.
Getulio Vargas vem recebendo
per motivo ria nomeação rio
novo interventor, figura o se-
guinte, do Sr C -sar Vç..u?lrii
antiiro membro da diretoria rio
extinto Partido Republicano
Paulista:"O gesto rio eminente Chefe,
mudando o interventor paulieta.
causdu ótima impressão vindo
demonstrar o zelo e dedicação
c'o distinto ami'íO nelo povo dé
S. Paulo. O nome cio Sr. .rie-
mar rie Barros foi acolhido com
pr_ii.de slmoatin por tc''os rs
elementos rie valor deste Estado.
o;'e confiam em . _>i espirite, ri-
justice canaci''idp devotamaniri
e Umidade. Qu .ra o ""."rie
Oiefe ae .tar minhas felWta-
çôes e minha., homenagens. —
(:«.) César Vergueiro."

O GENERAL ALMERIO DE
MOURA, NO MONROE

Esteve. Hontem. no Munroe. cm
visita ao Sr. Francisco Campjs,
Ministro da Justiça; o General
Almcrio rie Moura, Comandante
da 1. ReRiâo Militar.

INAUGURADO MAIS OM
RETRATO DO SR. GETU-

LIO VARGAS

No AÍrooxartfado c Contado-
rii da E. F. C. do Eras I. reail-
zou-se, buntem, ns 12 horas, a
Inauguração do retrato do Sr.
Getulio Vargas, :erlmon!n qi .
embora mi"i.sta. se revestiu rie
todo o brilho. Abrindo us traba-
lhos. o Sr Valter Guimarães dc-
c'.arou a natureza di homenaeem
. conv dou paar orador o fun-
cionario Luís Lcprs, oue. em
aplaudido improviso, diss^rtnu
f. 'bre a personalidade do Chefe
ri i Governo, 'ralaram em se t'-
rii. os operários Silvic rios San-
tos v Inoepn-io J. da S"va

O chefe do serviço. Sr. Ha-
r-'d Chmckatt de Sá. por Pm.
p "adeceu a colaborai ão rios seus
f ".pinheiros de trabithn para
,p — •>__ brilhantismo tía suleni-
Níiv».

AINDA NAO ESTA' ORGAN1-
ZAUO O SECRETARIADO

PAULISTA

.Seio Paulo. 6 íAgencia Nacio-
nal) -- O Interventor Ademar
cie Barros, fez as seguintes de-
elar-ções ;io Diário dc São Paulo:
— "O meu secretariado senfc or-
ganlzado dentro de breves dias,
de acordo, aliás, com o esp.rito
do Estado Novo. Para sua com-
posição anotei diversos nomes
para ocuparem varias pastas c
conclui que são muitas as per-
sonálldades que _;tao A altura
de ocupar os cargas mais eleva-
dos na administração do Estado,
todos eles capazes, honestos e
trabalhadores. Por ai se deduz
claramente que não faltam no-
mes para constituição do secre-
burlado.

Será um governo de acordo
com a.s aspirações populares e ao
mesmo tempo um governo de
congraçamento. Se não fosse
para organizar um governo nas
condições já referidas, eu não te-
ria aceito o cargo de Interventor
Federal em São Paulo. Não ha
pressa para organização rio se-
cretariado. pois a administração
publica esta prossegulndo nor-
malmente. Não é sem razão que
trabalho dezoito horas por dia,
mesmo adoentado, estudando,
despachando e recebendo pessoas
que tratam de assuntos de inte-
resse do Estado".

O SR. ADEMAR DE BARROS
ESTA' MELHOR

Sfío Paulo, 6 (Agencia Nacio-
nal) — O Sr. Ademar de Barros,
apesar de não estar ainda com-
pletamcnte restabelecido da en-
fermidade que ha dias o acome-
teu. compareceu, honrem, ao Pa-
lacio des Campos El'seus, cies-
pachando todo o expediente e
atendendo ás pessoas que o pro-
curaram para tratar de assun-
tos de interesse'publico.

PALPITES...

Selo Paulo, 6 (H.I Assegura-
se que o Sr. Ademar de Barros
convidou para a secretaria da
Educação e da Viação. respecti-
vãmente, os Srs. Otávio de Car-
valho e Dalisio Mena Barreto, e
que ambos aceitaram.

Para os demais cargos fala-se.
sem confirmação, nos seguintes
nomes : Gastão de Farias —
Agricultura; Sales Júnior — Fa-
zenda; Moura de Rezende —
Justiça: nara a Prefeitura de Sao
Paulo apontam-se os Srs.. Pres-
tes. Maia e tambem o Sr. Pires
do Rio. Hoje, o Interventor no-
meou o Sr. Pcrcival de Oliveira,
antigo iornalista. diretor da Es-
co!a"de'Policia. Foram, tambem,
promovidos a 1." D"'"t. do Airri-
liar. o Sr. Durval Villalva; a 2.°.
o Sr. Afonso Celso Lima: a 3.°,
o Sr. Venanclo Aires e a Dele-
gado cli 8." Oircunscrição Poli-
ciai. o Sr. Delduque Garcia.

CRIADO O DEPARTAMENTO
DE PROPAGANDA DE

S. PAULO

São Paulo, 6 (Agénòiá Nacio-
nr,.ii _ o Interventor Ademar rie
Barros, assinou decreto criando
o D.nartamentn de Propaganda
tio EstacH de São Paulo.

Esse novo orcrãnlsmo tem co-
mo finalidade divulgor a.s aí.'vi-
riari.es econômicas, rrimin'stratU
vas cio Ectario. ni Bvas'l e no
estrangeiro, mas sobretudo a pro-

pagunda das diretrizes do Esta-
do Novo, colaborando, desse mo-
do. na construção do novo re-
gime.

De acordo com um dos dispa-
sltivos do aludido decreto, esse
Departamento seguirá ns normas
do Departamento Nacional de
Propaganda.

Foi nomeedo diretor o escritor
Menottl dei Plchia, e redator-
chefe o Jornalista Francisco
Pattl, além de chico redatores,
cujo escolha recaiu em Jornalis-
tas militantes.

Este ato do Interventor Ade-
mar de Barras repeveutiu satis-
fatoria mente, valendo assinalar
o acerto na escolha dos seus fun-
c'on.rlos, todos integrados nas
ativiriad-s 'ntel^ctuals e Jorna-
lisfes do Estado.

O Departamento de Prouagan-
da de São Paulo se articulara
com a sucÚrsM da Agencia Na-
cional neste Estado, a qual será
inaugurada dentro dc poucos
dias.

O Interventor Ademar de Bar-
ros receberá, amanhã, em Pala-
Co, cs Diretores e redatores do
Departamento, aos oua's risrá as
linhas gerais da orientação que
pretende imprimir ao novo ser-
vlco de propaganda, principal-
mente no oue'diz respeito com
a doutrinação do Estado Novo.

O SR. ARMANDO DF SALES
OLIVEIRA E' ESPERADO
EM S. PAUTO. NA PROXI-

MA SEMANA

São Pe"'n. 6 (H.) Not!c<a-se
nue a partida do P-. Armando de
Sales Oliveir". de Nova Lnna pa-
ra esta oapit. ., será retardaria,
em virtude rio estado rie saúde
do ex-Gõvernador paulista, -one
o obriga", a nermai. ~er ainda
al"uns dias naquela cidade.

Esnora-""1 eme o Sr. Armando
rie Pales OUveli. chegu" São
Paulo no fim da próxima se-
mana.

Uma entrevista 'Io
T-nei-ta-Coronel Maga-

lhãcs RrSrát. sobre a
Paraíba

mm
TELEGRAMAS DO INTERiOR
Para a organização da
Ordem Medica do Drasil

Hoticias tíe S. Paulo

44a 144114 hcfitf. que
estou pedindo ligação!

Ha uma hora? Não ha dc

ser tanto assim ! O Snr.

está nervoso c os segun-

dos de espera lhe parecem
minutos. Veja como o

seu companheiro espera

calmamente! Si o Snr. to-

masse, como clic, os com-

primidos de ADALINA,

não se exasperaria por

qualquer motivo atoa. Ex-

perimente c verá o seu

admirável effeito.

S, fiíiílo, 0 („.') — Por dooré-
to àp hon tam o ltitorventor Ade-
nnir cia Darroa subordinou direta-
incuto A Intcrv.ntorln o n.parir.-

iiroY.tõ 
"dõ 

Vrganiza.-o Ha Ordem ni.nl. Uns Municipalidades ais
Medica elo Brasil, ns qunl.-i foram Kgo.a s.b a dope-nclcncla el-.i Si-

Porto Ale.arc. B (A. N.l —• O
Sindicato Medira enviou, lionteni.
jura o nio, ns sugestões ao an'

João Pp.s'6ai . — eiítrevlstad"
pela A Tmião, o Tenante Coronel
Maizalliâes Barata, disse sobre as
r.allzaeSss rio croverno rio Sr.
Arr-miro cie Figueiredo o se-
guinte:

"Visitei o Instituto de Educa
cão
trai

£4-_veI>j__l_K'„___*UI-£_
\_p._X

. _ __ttte_MMiW___

CALMANTE DOS KIIVOS
IUAVE E INOFF-NSIVO

(C G0SG8

E. F. Central do Brasil
PASSAGENS E A RENDA DA
CENTRAL — POSTAS ABAIXO
VELHAS PAREDES — A FU-
TURA INAUGURAÇÃO DO PA-
VILHAO DA ESTRADA NA
EXPOSIÇÃO DE VIAÇÃO —
ESPERADAS AS PROMOÇÕES
— PASSARÃO PARA A ESTA-

ÇAO DE D. PEDRO II AS
PARTIDAS DOS TRENS DO

INTERIOR

A estação D. Pedro II for-
neeeu hontem. por conta dos di-
versos Ministérios cinco passa-
gens. na importância dc réis
2:2.7S200. Essas requisições fo-
ram assim distribuídas: Ministe-
rio da Marinha três urssagens.

Achei-o uma obra nngls- I pa importância de 4_4"200; Mi-
Parece-me aue nâo ha ifual I nisteriò ria Guerra sete. na

qui.
olftbo_&_.___ por uma oomlssêo com
posta lies Srs. Argemiro Dornelrs.
Tomar, Marlantci. Querra Bies-
smann. Ilaiil Morelr.'. FlorenclO
Vgnatíin e Ellsen Pa";lloli. A rn-
feriria comlssío aproveitou parte
üo ant_-pro_ot_ paulista ele 10'.'.'!,
ao qual Juntou niodiricaçõ..-. jul-
gadas oportunas.

O caso da construção do
porto da capital cca-

rense
FoTíalc.;-, 6 (H.I — O interven-

tor Interino Martins Rodrljues,
reunindo em palácio os ropres.n-
tax-tes dtv imprensa, tratou üo caso
do porto d. Fortaleza e explicou
qus o Inicio das obraa íôra retar-
dado devido A prorrogação d; -0
dlf3 pedida pela companhia cons-
trutora c concedida conformo o
desejo manifestado pelo ministro
da Vlaçao, o qual úe acordo com
o Interventor Menezes Pimentel,
atualmente no Rio. est.. estudando
a solução a dar ao local do Mu-
curlpc. O Sr. Martins Rodrigues
tratou hontem do caso ela malária
reinante na 7011a de Jaguarlblano.
esclarecendo quais as providencias
dc emergência tomadas pela Saúde
Publica. Além das medidas de cr-
dem sanitária, o governo mandou
.4 contos do viveres para socorrer
as populações pobres de toda a
região. Presente á reunião, o Sr,
Virgílio Uiwda, diretor da Saúde
Publica, esclareceu que o surto ex-
trrorí.inario da malária foi causado
pela imi-rração da África do mos-
quita chamado anofelis costolls.
trazido por via aérea. O mosquito
contamlnador encontrou naquela
.na ambiente oronicto A sua pro-

llferacão, resultando dal recrudes-
cer de modo violento a epidemia.
O governo, qu? Ji ttastou 11-1 con-
tos em socorras de emergência;;
manterá ali turmas de módicos e
enfermeiros.. A respeito cies dol3
assuntos tratados na reunião dc
lornolistas. o Interventor interino
fer. distribuir pela Imprensa uma
nota oficial.

_o!i.ias do Rio Grande
do Sul

no Brasil. O plano rie coniun- ] quantia de 675S000; Ministério
tn que me foi mostrado impres- | da Justiça seis. no valor de réis
sionou-me pelo seu vulto e nela ! 844S200; Ministério ria A_r'cul-
inteligência com oue fo' est"da- I tura uma por 141S900; e Mtnis-
co e está sendo executado. Pena terio da Fazenda uma, no total
é eme ef'! i-"no pão saia ndo- ! de 141SO0O.
tado uniformemente em todo o — A renda industrial da Cen-
paf.s". trai do Brasil; Inclusive as es-

Referindo-se ao Abrigo dos tradas de ferro filiadas no dia
Menores, .firmou: 5 do corrent". Rtín.lu a impor-

"Não se nódem cxi.iv mais hi-i tancin ri» 70f3:98fS700. para me-
giene. ordem e método educa- ! nos 6:12:869S400. do oue em igual
eiopil cem o que apresenta essa j data rio ano anterior.
instituição"

Encerando o problema dc as-
.sisteneia socin! e educacional
qu? tem enaontrado pronta so-
luoi.0 do governo, dis. . o ant.iTO
Interventor no Por . "Se ha
uma rí.eli7»íca. semelhante nela

Solicitou aposentadoria do.s
serviços ri=. C-ntrnl do Brasil,
o o tente de Ia classe, Zeferino
Alves.

— Estáo sendo postas a baixo
as paredes que guarnecíam as
antigas plataformas da estação

em S. Psulo. A -im. os demais
Est^ri .; riavem mundar técnicos
p Jeno Pe_ôa. afim ele estu-
ri-n- duas pmnries conquistas so-
ciais modernas".

Oüí.0 S08„E AZUL
Realmente, não ha nada
melhor do que comprar a

credito na "A Capital"

Veja a rclnç.-o e|os últimos
c-DiitiMiiplailiK ii"" sorteios se-
niiiiiiil- ile qtiltiK.'1-O ile ilnbi-
tn, eulrc «s que comprimi a
credito no grande o impor-
t a ii tf estabelecimento! Sr.
lMgi'1-in Martins, Sr. Clirli.
A. I*. Silva, Sr. i.u.inc Cel-
!.<> (iiirclu ele Sòusii, Sr. .lo-
ti Oarcln ile Castrei, Sr. ("a-
nllfiii Hugo tle Matos Moura,
Sr. Alceu dos Santo. Mala.
Sr. Erlei Vliicenzl, Pr. I.nii-
rtnrio I.Antpruher Filho, Sr,
Jorge Ooincs Portugal, pro-
fissor Alfredo l-lulielni Sou-
.... Sr. l.auro de Aqulim e
Silva, I>r. Ileii.lniiiliii Mnssiin
Jnci|iies, Sr. Amnil.il Tiilmr-
dn, sr. -ilgiiril rioriMiçu «le
Smi'—, Ur. Aieslil Amorln»,
Sr. Caileis Onnics IVrelru,
Sr. Ilenjiimlin (iiinlnrt, Sr.
ARenor floiries Fialho, Sr.
Pntiln Cnrlos 0« Abreii, l>r.
Oelsa Hoseiill. Sr. Snlnt-Clalr
ela Ciinliii l.iipe. Srn. IHrre
Pereira Rabelo, Sr. Eilniiin-
11» Itiinos. Sr. Ilcrclllo (lnl-
iniin.es, Sr, »I«ri?e Mauallifles.
Srn. laintl ile Fl'.ifireilo
Sá. tenente Plilcllns P .hei ele
,\.sW Tiivorn. Sr. snlTnilor
Inecn e Sra. Aurella Vaz
Fontes.

"A Capital" venile n vie-
illln a-slin fi'ri'i'i'iiilii uns
li ue lln- ililn preO-renHii. MO
prolialilllilniles ile ser siuteii-
dn c niiiln mnls pngar.

Avenida, esq. Olivlünr
(C CCG87

Novas instruc^ões para a
carteira predial tio Insti-

tuto dos Comer-
ciarios

A PORTAI.T \ ASSINADA PELO
SR. MINISTRO DO TRABALHO

sua mhvici-isid. de. creio ene ri i de D. Pedro I, facilitando ao pa-
blico o ingresso pela rua Ge-
neral Pedra, com acesso rs bi-
Iheterias para os trens destina-
dos aos subúrbios de Engenho
cie Dentro.

E' possível que na proxl-
ma semana seja inaugurado o
stand da Estrada de Perro Cen-
trai do Brasil na Exposição de
Viação e Obras Publicas, que
está sendo reali.ada nesta Ca-
pitai; O diretor ria Central tem
freqüentado quasi que diária-
mente o pavilhão da Estrada
afim dc que este se apresente
condi .namente, na referida Ex-
posição. ,R>-ão sendo aguardadas
com nnciedade as promoções na
Central do Brasil. O numero dç
vagas nos diversos quadros e
cranrie e os funcionários espe-
ram ha muito tempo o oremio
dos serviços prestados a Nação,
Os que mais são prejudicados
pela demora são os funcionários
contemplados por antigüidade
cue esnernm do Governo a so-
lúeão dessas promoções nue ha
vários meses cs*ão encalhadas
na burocracia das repartições
publirT.s.K' possível oue lojo que as
plataformas do centro da esta-
eão rie D. Pedro TI sceiam con-
cluidas, e retiradas a.s terras
pari, a fvnidacão nara o terça'-
ro t'>-ço cli edifício da estação
ip'".ial. devem fv removidas, e
feita a li-peáo da e.b'ne eletrl-
ca locah7.clR na esta"ão inicial.
cn'f> os tr"ins rio i"ter'or cn» ca
n-rtem da e.sta"so da Alfredo
í.fntn. na,-- .n _ fe'-"!"- na es-
t_e=n de D. P"ri''0 II. Para l^-o
,»v . r""'velmcnte necessários

 *» nttWH ^»- *• —

EDUCAÇÃO SEXUAL
VAI REALIZAR UMA CONFE-
REKCA EM JUIZ DE PO'RA,

O DR. JO'*"' DE ALEU-
QOERQUE

Parte hoje. á noite, para Juiz
rie Fora, o Dr. José de Albu-
querque, presidente do Circulo
Brasileiro de Educação Se:;ual,
que foi convidado n realizar na-
qttcla cidade mineira uma con-
fercncla sobre educação sexual.

Essa conferência, que será
«'ctuacla m Serrunda-Felra pro-
:ima. às 20 horas, será pronun-

e'aria no salão nobre do Palace
Hotel.

<\s conseqüências da greve
dos o'."rador.s cinemato-

gráficos de Londres
Lonrtrc.T, 6 (H.I — Notlein-ie

oue dois membros rio Sludleato
rins Eletriolsi r.a - Cofiter c Ste-
vens — fornm leV.dos no Tribu-

i n-.«.l de Justiça pela direção de um
I Brrur>0 rif clnernns em virtude tln

pubUcj),ção. durm.te n creve dos
operários cinematoorãílcos. de um
bo* _tt**i lulgado d_rt.matorlo.

A Còiír de Justiça tet^do em
vista que or réus rcrnnheceram
quo "o boletim podia tra-^r Rra-
ves prejuízos hos diretores dc cl-
ncthas'*, fom.ni condenad'"^ no
r». «,,.m.n(0 ç|qS rie;,oo_^s do oro-
r«_r(. 0 fj_; qu. idosos _u*'>rl--"dos a
projetar na tp.a no«i **lnf-.is as
retificações feitas pelus réus.

Londrr*. 6 (H.) — F?pera-se
p*»ra breve a terminação da çrc.e
dos operadores cine".ttt*yvr*fíros.
A rréve n.^o conseguiu, al'í-5. Im-
p-ri!r cs reprcseutaçôc- Hos cti.e-
mca.

O Sr. Valdemar Falctio. Mlnls-
tro do Trabalho, nt?ndencl3 a e_-
posição que lhe foi feita, pelo pre-
sidente elo Instituto de Aposenta-
cloriüs e Pensf.es dns Comerciarlos
e pelo respectivo Cõnsellio Adriil-
nlstratlvo, relativamente A organl-
?:\ção e ft execução dos Serviços
da Carteira Predial cio mesmo Ins-
tituto: considerando que n demora
Imvldh no funciono men to dos ser-
vlcos ela referida Orteira é mo-
tlvaria por imperfeições observadas
e.n sua organização e pela falta
de disposições reguladoras ele ca-
sos omiti-los na portaria ministe-
rlal do 22 de Junho dc 1037. pela
anal foram eKpedldas cs instru-
ções que a retém: considerando
mais. por uni lodo. a necessidade
de atribuir A Administração Cen-
trai ilo Instituto, «ora Intelrr efl-
cacln. toda a superintendência, ad-
mlnlstrotlva c técnico, dn Cortei-
ra Predial, e. nor outro, a de II-
nilta no estritamente nccçs«arlo
as clespe-ías do sua instaloeflo e
funcionamento; conslderande, ti-
nnlmente. que a r.".iiaç_o ... rato
em oue se encontra a referida
Certeira e::lr;e uma seluçfto ur-
gente, de caráter transitório, que
•permita sua atividade enquanto
nnò se proceder a estudo acurado
que lhe Imprima ori. nlznçSo dc-
rinltlva. mais acorde com os ln-
teresses do Instituto o dos respe-
ctlvos associados : — resolveu bal-
xar instruções a serem observadas
no empreso de fundos do Instl-
tuto dos Comerciarlos, r empres-
tlmos para construção ou nqulsl-
ç.áú elo casas para moradia d seus
p.ssoclados e na construção de cdl-
fidos destinados á sòde de seus
próprios serviços.

De acordo cot» essas instruções.
h Carteira Pred'al do Instituto fica
-uborclinnelii diretamente, para
todos os efeitos, ao presidente do
mesmo In-tituto.

Os serviços da Carteira serão
creditados, eiuér na Aclminlstroçilo
Centrni. quer nos Deportai»- ntos
Regionais, nor intermédio de uma
Secção Predial, cujo chefe será
nomeado, em com'__o. pelo pre-
sidente dõ'Instituto, cleeiti oi en-
ijenhelros Já em exercício. Os ser-
vlços administrativos do Chefia ela
SecçSo Predial serão executados
nor funcionários administraM- ^s.
tiredos do atual quodro elo nes-
soai do Instituto. A Contabillda-
tle da Carte'ra Predial flceri a
cargo do serviço reral de Conta-
bllclade do Instituto. A n.ir-a-
çfto d.>s e>i .enhelrcs-etudante.-.
pari o. Denáriamentos, ferA feita,
a titulo prec. r«o. por "^is meses.
A S°cc»":o Predial serã mantida
titulo pre.-arlo nos dois p"imel--is
en^., findos o*, qual^ sua des-
O-SA n'"n riodera ^veder á resne-
«¦tlva recrMa liquida. O senro
dos n*"^oc,nHoc= sorteedos naVCar-
teirn Pr*"Pnl fl-a a car»-b do ins-
tituto Nacio1.! de Previdência,
nod-ndo o Instlt"to c' . Comer-
clerlos. tambem; c*etuar o seguro
.m compenhiB ído^en. s*.m no.
r!odo de rpre"ic*n. O ati*al rl.efe
da Certeira Predial r\. TnstlMlt-i

Fortalecer o
t—"o para ter

hotis nervos

Partn Alerrre, _ (Hl . — Come-
niorantfo o 03" aniversário da íun-
dação cia Calxn Econômica, obsor-
va-se oue. em Porto Alégrs, os ca-
clernetns em circulação atln-em
atualmente A cifra de setenta mil
e oue o fundo de reserva da Cai-i
í cl> 7 mil contos. As filiais de
Pelotas e Elo Grande possu.m der
po.sito= acima de 15 mil em cada
uma delas.

A Federação Rural recebeu
do Governo Federi! um tclc-i-ume
-m ente se autoriza a i -íiçSo de
imposto .obra o sulfato que a Fe-
deração d.íela Importar.

gerá criorio o cnrío de aonr-
fèlçoamento cio serviço cie enge-
nharln da B-leoda Militar.

Foi verificado eme em Porto
Alegr^ existem 1.500 automóveis
que rifio pagam imposto.

Seguiu nam o Rio d? Ja-
neiro o Sr. Gilberto Morais, chefe
do serviço de contabilidade da
Prefeitura, o cuil va! trotar elo
cmnrc.. imo oue a Pr.fcitura pr;-
tende contrair.

Serão construídos hospitais
militares em Alegrete, Livramento
c Santo An .elo.

O S.cret:irio do Int rior vi-
sitou, lnosperadamènté. varias es-
relas estran .élrás estabelociclns em
Novo Homburgo. tendo verificado
serias Irre. .ilariclades contra a lei
d- nncionaliracõo do ensino. Ho-
via apenas uma professora de por-
tugues c em algumas escolas ain-
da se encontravam cartBMS no
idioma alemão, denotando o pouco
sentimento ti- brafiliclaele que rei-
na em taU .--.«colas. Numa desto*.
a própria professora qu? atendeu
ao Secretario falava mal o por-
tugues.

Na ultima reunião dos Se-
cr;tarios de Fa.enda. ficou re.ol-
vídí) que .seriam criados, nos E.-
tados. Conselhos Técnicos ele Eco-
nomia c Flnonços. o Govírno do
Flio Grande cio Sul e.-:tá tomando
todas a.s providencias porá dar
cumprimento ao oue ficou re.ol-
vido naqusla reunião.

—. Os ferroviário.! que contam
mais d; dc- anos de serviço c--t:\o
pleiteando elo Clovrrno do Estado
uma g_N\tÍficaçS.O de dez por cento.

Foi organizada em Caxias
uma empresa que cultivara trigo,
em grando escala, em Vacaria.
usando dos mesmos métodos em- !

pregados nu Argentina.
A 3» Câmara d» Apelação

concedeu -nbeeis-rorpti. ao Ind .
vleluo íuail Vicente Benltez. lndl-
ciado autor da morte do Tenente
brasileiro Benedito ele Oliveira,
fato ocorrido no Paraguai, ba anos
passados. O autor do pedido dc
-eihe---corpi_, Sr. Nel Messias, Ji
havia uma vez .solicitado medida
idêntica, quando Benltez estava
pr:so cm Uruguaíana, sendo então
negada.

E' gero! 0 clamor do comer-
cia e da Industria deste Estado
pela .faltu ele selos d» Educação e
Saúde. O delegado fiscal declarou
â Imprensa que. desde Março, vem
pedindo a .emersa de solos, não
sendo até agora atendido.

cfctarla da Justiça. Segundo
referido decreto, compete prlvu-
tlvamcntc ao Interventor nomear.
exonerar c licenciar os prefeitos
municipais c avocar, quando Ju'-
gi-.r conveniente a soluçfio da
qualquer caso da administração
municipal:

-- O Interventor atendendo ao
pedido ele Aparecida decretou sô
para aquela cidade ponto faculta",
tivo nas repartições estaduais e
municipais no dia 11 do corrente
oupnclo se realizarão ali grandes
festas religiosas em louvor da Pa-
droeira c!o Braôll.

— Para a voga do socretarlo ge-
r_l aborta com a renuncia do Er.
Pllnla Alrosn, lente elo Tuol do
Faouldade ele Filosofia, Sclcnclr.s
c l_tras de Sio Poulo. o Instituto
Histórico c Gaografico ele-.eu hon-
te. o Sr. João Augusto do Toledo
dcístacado elemento dos círculos
Inteletuais deste Estado. A dire-
toria elo Instituto aceitou tambem
a renuncia ao quadro social apre-
sentado pelo ex-deputado estadual
Sr. Paulo Duarte qu° era presi-
dento elo Conselho Técnico do
SoC.nlieio o diretor da revista edi-
tada pelo mesmo.

Noticias do Ceará
Fortaleza. 8 (Hl —¦ No lugar cie-

nominádo Sucutlng.., no munlcl-
pio de Aracati, três crianças, abrln-
do uma lata do álcool perto de
uma lamparina acesa, ocasiona-
ram terrível explosão, de oue re-
sultou morrerem todas três, in-
cendlar-se a casa e ficarem feridas
outras ->es_oas.

l-Iovimenta-so os meios ca-
rólÍTo* om preparativos pnra a
realização da paschoa dos milita-
res, no próximo Domingo. O co-
rone! Hug? de Matos, comiindau-
te do 23° B. C. tem demonstrado
grande Interesse em que n sòlant-
dade se efetue com o maior bri-
lliantlsmo.

¦ Noticias da Paraíba
João Pessoa, B (Hl — Encontra-

se nesia cipíc-l o Sr. Arqulmedés
Lima Câmara, diretor do Ensino
Agrícola, devendo viajar peles mu-
nicípío.s dc Bananeiras c Areias;
onde inspecionará o Aprendizado
.Agrícola e a Escola de Agronomia
dõ Nordeste. O secretario da A.r;-
cultura o acompanhará ne__ cx-
cursao.

Foram inau-U-rados retra-.es
cio Presidente Getulio Vargas res.
D-C-!váraent- nas prefeituras de
Maranguape e .Magoa Nov..

Reuniram-se nesta capitai os
inspetores regionais cie Ensino
afim de tratar de importontçs as-
suntos relativos á Instrução pu-
blica. As resoluções tomadas ne.--
sa reunião sr-.-fi. levadas oo che-
íe do governo. O InsDetor de plantas têxteis
estS distribuindo .sementes cie a!-
»odS3 para o nroxlmo plantio da
safra de 1838-1939.

Por decreto de hontem, o ra-
terventor federal mudou a deno-
min.icéo do Abrigo cie Menores
"Areemlro Figueiredo" pura 

' Je-
sus tíe Nazaré", alegando que uno
devem ser prestadas homenagens
dessa natureza a pessoas vivas, sal-
vp em casos ou em circunstancia-
especiall-slmas". .,,..,„

__ o secret.i-io da Agricultura
divulgou unia nota sebre campos
de demonstração a cargo das pre-
feituras munlelolals, determinar»-
do que os prefeitos tomem o nu-
ximo Interesse no sentido ee tor-
nar os referidas compôs de cie-
monstracSo centros úteis ele irra-
d'acõo cie novas culturas, ele que
resultem proveitosos métodos dc
trabalho.
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NOTICIAS DO MINISTÉRIO
DA GUERRA

O boletim do D. P. A.,
hontem, publica o seguinte:

APRESENTAÇÕES

Apresentaram-se os:- General

Arauio Correia Lima. Osvaldo
Nunes cios Santos e Emanuel
Kíint Torres Homem; Capitães:
Carlos Ferreira da Silva. João
Francisco Moreira Couto, Tcomu-
io . abrlzt, Custodio de Oliveira

CiNE-MTT\'DIA-. Com Hepburn
a dar vlvactdade a capa. p.presen-
ta- . Clne-iMundlal a encantadora
publicação que tanto Interessa os
admiradores da arte ela tela. O
tex^o. riquíssimo e bonito, o.ore-
ce curiosas revelações sobre os as-
cros c as estrelas.

de Brigada Guilherme Ribeiro | e Agenor Marques; l°s Tenev
Cruz. cia C. O. F. F., por ter -~ .-..-«.
regi'8ssado de Piquete; Coronel
Suetònio Lopss cie Siqueira Ca-
mucê, d.i inf., por ter sido trans-
ferido liara a resrerva üo Exerci-
to: Tenentes-Coronais Euclídes
Hermes da Fonseca, da D. P.
A . por tar sido sorteado paro.
•juiz de Conselho: Brasiliano
Americano Freire, cio 11" R. C.
I.' Majores Milton Oezlmbra,
do 4o R. C I.; Carlos Vilaça.
do Q. S ci3 T.; Emanuel Kant
Torres Homem, do O. S. de A.;
Oapitfies: José cie Oliveira Lei-
te, do S. G. E.; Joaquim Vi-
cente Rondon. do Q. S. dc I.,
uor ter de recolher-se r.o Q. G.
da 2;1 R M.; l°s Tenentes: Ma-
rio Valente Pamplona. do 31a
B C ' Alexandre Moss dos
Reis. elo C. I. A. C; Plínio
Pítalüga, do 4" R. C. D., por
ter dc regressar a Três Cora-
ções- ?."s Tenentes: Manuel Sil-
veira, do 8* K. C. I.

O COOPERATIVISMO
NOS INSTITUTOS E CAI-

XAS DE PREVIDEN-
CIA SOCIAL

SARGENTOS E PRAÇAS COM
ALTURA INFERIOR A 1.5-

Consulta o Chelc do S. S. cia
Ôa R. M.. como proceder com
sarsento.s e praças que, tencio
altura inferior a lm.55, reqne-
reram matricula nos diversos
cursos e engajamentos.

Em solução declara o Sr. Mi-
nistro:

• ai — não devem ser concedi-
dns matrículas nas escolas ou

cursos a praças com altura m-

ferior a lm. 53.
b) — deve ser aplicado nos

casos de engajamento p.que 
de-

terminara o aviso n. 504, clt j

de Outubro de 193S. salvo os que
tenham direitos adquiridos por
legislação anterior.

EMBARQUE DE OFICIAIS

O Comandante da Escola de
E=tado Maior comunicou que se-
culram a 3 do corrente mês para
a cidade de Ribeirão Preto. Es-

ves: Nelson Werneck Sociré, Pau-
lo Lobo Peçanha e Aírton da
Silva Castelo Branco.

De Engenharia — Coronel
Manuel Araripe cie Faria; _TC-
nentes-Coroneis: Leopoldo Nerl
da Fonseca e Ângelo Francisco
Notnre; Capitães: Salomão GU-

marfies Abitnn. Paulo Leite oe

Rezende c Floriano Pacheco.

TR -NS1TO E FE'RI AS DE
OFICIAIS TRANSFERIDOS
OU CLASSIFICADOS NA

0a R. M.

De ordem cio Sr. Ministro os

oficiais, transferidos ou classlfi-
ridos na fl1 R. M... terão o res-

p- .tivo transito reduzido V\r.>.
lã dias, àqueles que, na mesma,
situação, esteiam no gozo de íe-
rias, ser-lhes-ão estas cassacias.

— O Sr. Ministro cia Guerra,
dirigiu ao Chefe da Diretoria
Provisória cias Armas o seguln-
te .viso' ''Em aditamento ao
A"viso n. 224, de 31 dc Março
próximo findo, que determinou
o licenciamento, no corrente
ano dos sorteados funcionários
públicos, uma v_7, considerados
móbilizaveis, declaro que a me-
elida sei abranac os indivíduos
admitidos no funcionalismo pu-
blico antes de 4 de Julho cie
1933, data do primeiro decreto
ín. 22.8331 que proibe a nc;-
missão ou nosso ele funcionários.
sem estarem quites com o servi-
ço militar. , _

Devem, assim, os comandantes
de corpos de tropa, formações de

serviços c chefes de Circunscri-
oôes de Recrutamento apreçar

previamente a situação das pra-
cas que pleitearam o referido 11-

.enciamento, aproveltandp-se . o

ensejo para fazer-se cumpu..
conforme o caso, o dispôs to, «o

supracitado decreto ou no art çeo
i6G da nova lei do serviço mlll-
tar. mandado entrar cm vigor

pelo decreto n. 24.710, dc 13 ce
¦• -¦- 1934".

chamado comlado de S. Paulo, em viagem cie 
j 

Julho' da

tática dos alunos do 3° ano os - E st a sen "£, 
- rlção dc

^^.Í^U^ãrifeistl^ oo» -de á rua
João Batista ele Magalhães,

rie CT^ib^^nf^. c1»^ o c^r^o *.o
sub-contai. õr. F."*i _.f»*,*'.,o. **r-*-

R.» negtâo, co__ o quartzo r1á apro-
vae'o.

da nort^r'. p— ¦•-*«--*- *--!-j Cr. *»l-
nlstro Valdemar lalc.o.

A vieH n« ar livre, a p.Umen-
t-rso nutritiva, o r"i)ouso oe-
r:od!eo e os exercícios físicos
;ão índisnensaveja nnra fnrtnle-
cer o corno e manter o sistema
nervoso em bons condições de
atender A .n .tneão dos tempos
presentes. Nem toda gente sabe
e_-_t°r-s . neste sentido, por-
oue desconhece, infelizmente,
noções elementares de higiene,
não obstante os livros existen-
tes sobre o assunto. Não se
aprende higiene por intuição,
mas pelo estudo e pela observa-
ção. Ha regms nllmentares. ha
nrpceitos profilaticos, que devem
ser conhecidos com certos por-
menores para serem eficiente-
mente pr?tícndos. Em relação á
alimentação, por exemplo, é uma
verdadeira lastima! A maioria
do povo come. mas não se ali-
menta: Dif serem frequen'Issi-
mos cs si.ib-allmentaclos. os pro-
dispostos A tuberculose, os ner-
vosos e lrrltavels per simoles ca-
reneln nutritiva, especialmente
ele certos elementos tndispensa-
veis ao organismo. A carência
fosfnrica. por exemplo, manifes-
ta-se por distúrbios da esfera
nervosa, a destacar a falta de
memória, o desanimo, a inquie-
tr. ão. a. palpitnçõcs. a incapa-
cidade para esforços prolonga-
rios. As vitimas destes males de-
vem orientar-se prlos preceitos
cia higiene moderna r. ao mes-
mo tempo, procurar um mcédico.
No ciso d? C-»rt.ncia fo.forlea
ceráo. co_*i certeza, _r*còmérida_
c'as ._ iníecões .3 Tonofosfau
rt. Ca""a Baver, q"e rnei po"ens
d-*«.^i r*t.cnj"—"¦> íí~ forç?J5 fi3i-
cas e i._í -..---; -__s viUmas.

IG7Õ-0- ra

Noticias dc Minas Gerais
Belo í/ori.-.oiiíe. 6 (Hl — Inicia-

rain-so hoje a.s obras de constru-
ç.^o do aeroporto ds Belo Ho ri-
zonto, que será um elos maiores
da America do Sul. Dotado d" pis-
tas nioclernlssimaõ. abertas cm to-
da a extensáo c cm todos os aen-
tidos, cie terá capacldfldè íllmí-
tada. podendo receber quaisquer
tipos e qualquer quantidade de
arro-ilanos. Possuíra lirnicares cie
grandes porporções. oficinas msea-
tUcEts para reparàçílo dc aparelhos;
postos dc abastecimento c outras
niod-emas lnstãlaçc_s. O ucropor-
to ficará situado na antiga fa-
zenda Pastlnho. nos altos elo br>'r-
ro Carlos Pratcs. distando 20 ml-
nutos do rontro da cidade.

— As classes conssrvadoràs c^
Minas cstflo prroaríndo a mani-
fe-iição .eom que pretendem rr-
c;b;r o Sr. Famándò Costa ri
oroxlma visita do ministro da
Agricultura a este Estado.

Noticias c'.o Paraná
Cieríííba. 8 (Hl — Duranto a

ssseinbléla realizada na Sociedade
Polonesa .luna':. o Instrutor desta
ultima. Sr. Conrado eaclov...'.:!.
procurou '"-.bartrar a n^ão do Ci-
plt_o Adato, rcnrc=entante do eo-
mando da RrTl^o. sendo pr_o ln-
comunlcivel c devendo sejulr hoje
para o Río.

 O íiU-Tventor MattUSi Ribas
sexulrí no Droxlmo Dom.lttgb para
a 

"Capital 
ela Republica.

— O onihalxador italiano VI-
c«nzo Lojacono visitou bonu-m o
Interventor do Estado e o coman-
do da Rrrel.io. sendo rceebido com
.. honras do esrüo. Em cometi-
nb'_ do Interventor, do cônsul
italiano < de outras autoridades, o

i e-nbaheador lojacono 8-tuiu cm
excurS-O po litoral tio Fsta-lo.

 _ E_-!ed.__ T.uto-Bra-lle!-
ra. cm a^-se"nb^íla realizada hon-
'••n. mudou o seu nome oara
"Jau" e'.-".n:Ia o .onera! Meira
Visconce'.os _;u presidente dc hon-

O cooperativlsmo nos institu-
tos e caixas de previdência so-
ciai é considerado pelos técnicos
no assunto como fator decisivo
na baixa do nível do padrão do
custo da vida. Assim sPiido. ê
atualmente objeto dc estudos do
Governo tornar dentro em breve
realidade a sua criação, encon-
trandó-se presentemente, con-
forme, ha dia.s noticiamos, em
mãos do Sr. Ministro do Traoa-
lho. importante estudo sobre o
assunto da autoria do Sr. Pe-
reira Filho, diretor presidente cia
Ci''".n dos Estivadores.

Outra autoridade no coopera-
tlvlsmo. c o Sr. José Saturnino
de Brito, aplaudindo a íniclau-
va do autor elo trabalho em lio-
der elo Sr. Ministro Valei .mar
Falcão, se diriplu em carta ao

presidente da Caixa dos Estiva-
dores assim se manifestando:

"Muito oportuno o decreto
que. nesse sentido, sugeriu, e que
i ." deve facultar a união entre
tais espécies criadas de forma
fimloga. mais a consignação em
folha não somente para as pres-
tacões. das quotas-partes. como

para compras na cooperativa.
Sua experimentada menlalida-

de trouxe um espirito qus vai

nl .n elo ambiente estável e no
mesmo tempo oferecido a um
dinamismo racional de desdo-
bramentos congênitos, marcan-
tes da época e sem orciul-0 cia
autonomia dns entidades nue
concretizam funções que tem i-c
r=r exercidas, sem muletas, po-
rAm dentro de um enquadra-
mento perfeito cie controle.

O resime do consórcio . rotis-
sional cooperativo abrange mu-
tualidades e cooperativas cnvde-
lindamente, e è mais racional
sob o cento dc vista cvo.utivo.
Integral.

As leis de emergência, nastas
cn'0.s deixam cm paz os ci.c.
«3011 c 24647, oue se precisam
de alguns retoques, isto nao cie-
ve ser antes de um longo p.eiio-
do de sondagem nos costumes
lão variados do pais. Acho que
tedos os caminhos em ataiho
nua se oferecerem sob a aviação
de lei dc eme- .encia. espsclílcn.
como a em apreço, devem i^r.
examinados devidamente, no.que
respeita A jurisdição do Mlnls-
terio do Trabalho e registo no
Mhvstcrlo da Agricultura.

O qu" se pode fazer hoie. _e-
torirando sem mais eleloiv.;a e
com toda eficiência — que se
faça. Mas. isto sem lm. etalr a
\i«ada que alcança um ponta uo
vlsta mais definido ouante a
verdadeira ordem das coisas,
quer no que carnc.teri.a a asso-
ciaoão civil e a oue exe_tta ope-
rações comerciais, embora stn-
generis, na justa posição da eu-
tldade destinada a exercer a cul-
tura moral do espirito associa-
tivo, que é o consórcio, e da m-
tldade que regula o "Standard'

de conforto que o proletário pí.-
rie conquistar pelo processo da
economia Indireta, que só o ro-
oDPratlva n_">o'~ei, ni c'-'" par-
feito desenvolvido p:la "Wliolc-

sale*"'.

Gaussop iM. M. F.) e D'Ar-
noux ÍM. M. F._); . Majores;
Paulo Bolívar Teixeira. Ilidio
Ronulo Colônia e Lerci <M. M.
F ) • Capitães: Olinelo Dems c

José de Melo Alvarenga; alunos:
Tenente-Coronel Juarez do Nas-
cimento Fernandes Tavora: Ma-

(ores: Artur da Costa e Silva o

Solon I.opes dc Oliveira; Capi-
tfies' Antero cie Alencar Lima,
Eduardo Gomes I.uhner. Gaspar
Peixoto Costa. Hildeberto Viena
de Melo, Irapuan de Al-uquer-
que Potlgúara, João Adil de OU-
veira José Luís Betamio Guima-

José Maria de Morar ¦

S Francisco Xavier (edificio
tio Colégio Militar), afim de tra-

párros, Mieuel Cardoso, Niso ele

Vlanà Montezuma; c Orlando
Moreira Torres.

DESLIGAMENTO B ADIÇÃO
DE OFICIAIS

Selaín desligados de adidos ao
extinto D. P. F. o adidos as
Sub-Diretorias das Armas cor-
respondentès, em virtude cia re-
cente organização da Diretoria
Prov'soi.a cias Armas, os seguln-
tes oficiais: , .,

De Inlanlaria —Coronéis: Ai-

tur Lopes dc Castro Pinto. José

da Silva Pereira. João Damas-
eno Marques Dias, NappleRo dc

Limii Costa. Alberto Duarte ele

Mendonça. Ricardo Augusto Mo-

reira- Tenentes-Coroneis: Am -

lo Mena Barreto. Alceblades de

OUvelra Bras!l,Euclícles Zenob.o

da Costa. João Morais Nia-

meyer. Luis /le 
Melo Portela

Mario Pinto da Silva Vale. Ote-

lo Rodrigues Frane-o. Oscar Apo-

oallP-e; Majores: César Gcmcal-
lís.1 Dialma Poli Coelho Augtis

to Soares dos Santo. Amoldo
Marques Manccbo pllberto 

cie

Castro Fontoura, Godofredo Ltu-
te José Soares Noiva. Berzelnis
Veíoso Figueira; Caollães: Ano-
ne Brasil, Nelson Rodrigues dc

Carvalho. José Alexiniq Bltten-
court. José Caldas Davi, Elptcllo
Marins, Áureo José dc cana-
lho. Edmundo Cavalcanti -Dias,
¦Perlclcs vieira de. Azevedo.Brau-
lio Rodrigues Guimarães. Silves-
tro Travassos. José ninomar ÜOS
Santos-, Gentil João Barbato.
Djalina José Alvares da Fonse-
ea". Nilo Santiago. Valdemiro da
Costa Oliveira; 1°S Tenentes.
Carlos Coari cie Iracema Gomes.
Bolívar Oscar Mascarenhas. Ja-
narl Gentil Nunes, eJ- Tenente
convocado Joaquim Timóteo RI-
beiro dn Silva.

— De Cavalaria — Coronéis:
Luis Carlos da Costo Neto.Fran-
cisco Jaguaribe Gomes de W-

tos Ernanl Augusto Corre ia, Te-

nentes-Coroneis: Brasília no

Amorlca»»o Freire. Alberto Prado
ti- OUvelra e Leon de Campos
PacT Maiores: Firmino Her-

culàno de Morais Ancora e Ma-
rio de Sã Brito; Capitão Lincoln
do Carvalho Caldas: 1 "s Tencii-
les- Iossio da Costa P.-rcira Fi-
lho. Humberto Mstchlor. Car-
ncro da Cunha. Ivanlioc de OU-
velra c Ecncciito Dutra cia Mc-
neses.

tar d" 
"assunto 

dc grande inte-
resse, o cidadão Eduardo Teixci-
ra ciei Amorim.

SODALICIO DA SACRA-
FAMÍLIA

lY.ihivi--'' amanhã. Domingo.
ás 10 horas, a Inauguração ela
nova sécle cio Sodalicio ela Sacra
Família; ato para o qual a dir.e-
tona convida, por nosso inter-
médio, os .sócios, amigos e ben-
íc.lorcs dessa instituição.

AS SUGESTÕES AO PRO-
JETO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO

A Uflião dos Empregados do
Comercio nos solicita o segum-
tC:

No memorial entregue ap Sr.
Ministro do Trabalho, contendo
algumas emendas sobre o pro-
icto da Lei Orgânica da Justl-
ça do Trabalho, a União dos

Empregados do Comercio propôs
_ abolição do Titulo V, arte. 4o
-i ôl e seus parágrafos do mesmo

projeto, relativo ao Tribunal
Nacional. Procurado pelos rc-

presentantes de diversos jornais
cariocas, que solicitaram esclare-
cimenteis a respeito- no alvltre

proposto, o Sr. JoSo Pestana,

presidente do sindicato, reprodu-
•_lu a justificativa apresentada
ao Si'. Ministro, - justificativa
assim redigida:

"Somos dc parecer que u uu-
rão cio Tribunal Nacional, ce

que trata o Titulo V. co.npreen-
dendo os artigos 45 c 61.ic se.us

parágrafos cm geral, importai.-
em grandes dispendios para a

Nação, e não oferecera vama-

geus que compensem esses clis-

penclios. As duas próprias atri-

bulções lart. «1 eyidenriau»
este fato. - A nap ser a h»po-

tese constante da letra A, jui-
i-ar os dissídios coletivos que se

estenderem por mais de um es-
lado e homologar os acordos so-

bre estes dissídios" todas as

suas demais B,V'iuui5 -* -ho-
iguais ns dos Tribunais Regio-
nais, a nfio ser julgar, emi segun-
cia o ultima instância, os recur-

sos destes tribunais, o quo.poder
ria ser evitado, para nao dielon-
tar as decisões. Adotada n nos-

ia sugestão, o disposto iioart
IV ir; r.i A i«.H.in .1 .-' i ••' - '.'¦¦•__¦_

ao julgamento dos Presiden cs

dn. Tribunais onde ocorra, o dis-
.Min n om caso de empate, sera

chamado a desempatar o Pre*
ciente rio Tribunal do .EfWdP
mais próximo, podendo, de ou

tra forma, ser resolvido pelOJ
respèc vos tribunais, com eieHo

no territóriojle^uajurisdiçao 
.
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TELEGRAFICO DO EXTERIOR
A GUERRA CIVIL NA ESPANHA

O General Franco não aceitou a mediação
 britânica 

Londres, 6 (H,) — O General
Tranco n.lo recitou os bons ofl-
cios da Inglaterra cm .ima even-
tual mediação .ara pôr formo ri
fuerra elvli que ensangüenta A
Espanha.

Sabe-rc com cfotU) que nos Ul-
tlnios >ilns o duqi- dc Alba teve
no Forelgn Oflco varia» éntroyls-
toa quo centram casencíaimonto

«m torno dn poMlblUdadd dr uma
ni-dlaçoo britânica, ~.edlnçao que
ft governo rJr» Londreri oitava dl*-
poeto a propor oficial i.entç, des-
d» que ti" case algum» probablll-
darle de oxltO. Todas ns tentati-
vas — que alies --no passaram elo
passos .Iclosos — mio alcança-
ram nenhum resultado visto co-
ma cs nacionalistas preferem

guardar uma solução pelas ar-
mes.

DS ASILADOS NA EMBAIXADA
DO CHILE FERIDOS POR OCI-
SIAO DO BOMBARDEIO DS
MADRID

Mordíci, 6 (H.l —¦ Os asilados
r.a embaixada rio Clille rebente-
monte feridos por ocasiflo do
b.-míbarelelo ch Capital, gosarão
durante o tempo cm que estive-
r-in liospltallaados, elo tratamen-
t? dispensado nos asilados depois
rio que regressarão para n cnibal-
.-..¦ida do Chile.

CÒKnENACORS DE ESPANHÓIS
'3UE KNTRODUZIAM l'i'.U'-j
nUt,-NT*. TENTE NA FRANÇA
DUAS BARRAS DE OURO

Perplpítin] 6 (H.l — O TrliiU- jnal Correctonal acaba dí» c..".de- •
nar sils espanhóis a seis meses jri? orliAo sem beneficio dc siirsi
per'ter introduzido fráululènta-
mente em território francês dur-.s
barras cie ouro que pesavam cm
conjunto 7 quilos C80 gramas; O
tribunal decretou o confisco do
precioso metal em beneficio do
tesouro assim camo o confisco do
p.uromovel dos acusados, os quais
foram condenados ademais a uma
multa coletiva de 133.600 fran-
COS.

OS REPUBLICANOS CONTI-
KUAM DEFENDENDO-SE NOS
SETORES A LESTE DE T3RUEL j
_ DO RIO ALFAMBRA

Barcelona, 6 (H.) — Os ropú-
bllcânoí continuam defendendo;
se tenazmente contra os ataques
oue a-s tropas franqulotas c'..wte-
cii.m sem cessar nos setores a
leete rie Tôruel e do Rto Alfam-
_r.i. Vi u-.n lado e de outro luta-
fí enc.-irnlçadamente sem que se-
ia possível por enquanto prever

o êxito da batalha.

O GENERAL MIJARA DECLAROU
QUE O EXERCITO R_PUB_I-
CANO E' MAIS SOLIDO DO
QUE NUNCA

Madrid, 6 (H.l — Antes de
partir para a linha de frente o
tSáheral Mlaja declarou á im-
prensa que desde quo fora enoftv-
r?saelo pelo governo üo comando
tío cr una- *ie fixeteitos do fcetitro
rn-iude constatar o moral. vçrda-
deit&mênte magnífico dos nomens
nu* lutam nçsr.a zona ou traba-
lham na retaguarda."Alinha*, viagens no levante" —
acrescentou o General — "con-
vencérftm-me dc que o Exercito
republicano è* maia solido do que
nunca t disposto a triunfar a to-
do transe. Todos os multarei,
_*?Ja qual fôr o posto que ocupam,
estão dlsuostos a realizar os maio-
res sacr!íic!o3 pela liberdade e a
ii-dependência da Espanha. Nn'
retaguarda* reina também o mais
vivo entusiasmo que se tradu . no
tênaa labor diário que se efetua
para aumenter e acelerar a pro-
duçfto. A ordem mala absoluta,
a disciplina o o entusiasmo ini-
peram em to daa aa zonas repübll-
canas B-Sslm como na Capital'*.

O DE0,nT\ME.S'TO DE ESTADO
SOBT E-AMETI.IC INO SERIA
HOSTIL A* REFORMA DA LEI
DE NEUTRALIDADE

.Vota Vor',\ 6 (T. O.) — O jor-
ml Sun eíwgura que o Deparfca-
mento cíe Estado esrla hostil á ro-
forr-a cia lei clc neutralidade nó
í.ntído ¦' nOr fln. no embarco
de armn*. e munições para a Es-
pánha Vermelha. Esrs departá-
mento tome que o.« Estados Uni-
do* da America do Norte sejam
arrastados multo n contragosto
cm complicações européias. Fs-
p-era-M a volta do presidente Roo-
açvelt para examinar novamente
* situação.

CÓNStDERA-SB IMINENTE A
. <3UE'DA DE VALENCIA

r.nndre.i. 6 [T. 0.1 — O Dailu
Express aiuincin como sendo lml-
nente a queda d" Valcnoia, O seu
correspondente naquela cidade di?,
quo o Gen*ral Franco ocupará
y alertei a quando quiser, ..ois nfto
Tia. tropas republicanas .¦niíícion-
tes para impedir umn ofensiva
nacionalista naquela região.

O ESCRITOR CHARLES Mun-
RAS CHEGOU A SARAGOÇA

S.rapoort. o (H.l — O escritor
Charles Ma urras ío! recebido pe-
Us autoridades desta cidade.

O teader realista francls. aue
lu dias se encontra na Espanha,
falou ao microfone da estação do
rr.dlo de Snrafroça na hora reser-
vida, á "emisaíto francesa-.

A SENSAÇÃO CAUSADA NA IM-
PRENSA BRITÂNICA PH*L*i
PROPOSTA DO SENADOR
AMERICANO NYE
T-ondres. 6 (H.) — A resolução

apresentada pelo senador amcrl-
cano Nye — relativamente ao le-
Trmtamento do embarco cobre as
ártílos destinadas a Espanha —
causa grande sensação nu lm-
prensa.

O Time* mostra-se surpreendi-
do o inquieto. "Essa propoatn.«iu; pasma por -a própria natu-
r.-.n, tornn-í* ainda mais nr-snm-
)_-ô*a quando sô acreâcenta que
poder4 eventualmente receber a
«provarão do coimc-sso" — esnre-
? _¦ o oríflo con.ervador — "os mo-
Hvo3 oue determinaram n mre-
«entaçáo de-apa rèsolUfiAò ftfto pciu-ro claros m.u 861U efeito1*; sôrlAn.
r.Brlasimos: MAM uma pedrii Um-
rsáa i.ms agURÜ turvas dn niio lli-
tervencâo. Aiçuardamo* nue Wftá-
hlnjton te pronuncie oílclnlme-n-
t<" a reanelto*'.

De outro laeto M (olhas da es-
nuerda conTrntulani-so. O Ntlos
Clironicl» escreve: "A Indignação
mundial diante da trairão ao po-to espanhol encontra .sua expres-
#"io nos Estados Unidos. Acredl-
ta-ee que n resolução do senador
Nye é fortemente apoiada t"*'"
pre»ldcnte Rons->veit. Aguarda-
rr.os os acontecimentos com o
mais profundo lntnre.we. Este
r.oss. lnterecs» torna-s? ainda
_ials rlvo pelas pa'avras do ucre-
terlo 6tiiíflc«mo da Guerra qus•dve.-tlu a Itália, a Alemanha e
4 Japflo nara "qu« ns**i coloquem
Cf eTemocrRClas E?b uma pressÃo4-ema-.tadamcnto .orle".

O COMUNICADO DA DEFE3A DE
BARCELONA

fcr«lei»í, 6 Of). — Comiinl-
tkãà dó Mtnlster; i <_a ivfffa:"Ex»re!tó de lt>«t* - Fii-.ltíria
é. canhoneiro iierti con*equEn-*lf»«.
?fcíiüia de levanu — Nos!** íor-«4

Ça« contêm còm tenacidade e ex-
truordlnario sucesso a pressão doa
nacionalistas rio setor de Allaga.
Nas outras frentes nada a asul-
nal ar".

A TD>1IA DE UM\ MEDIAÇÃO
QUE PERMITA POR TERMO A'

CftJISRRA CIVIL NA ESPANHA

-Oiltlrç*, H (il) . -- A leléiij ile
uma mediação qus permitn púr
ternio A guerra civil espanhola
ocupa lugar destacado na lm-
prensa britânica.

Em artigo editorial o Daily Ex-
prç.ia constata que "Barcelona Òon.
tlriúa d< fendentío-so rcsolutamcúr
tr* c o moral de Madrid è mnis
alto áo que nunca". O Jornal pede
que "um armistício honroso seja
concluído agora, por qua mesmo
na hipótese de ganhar finalmente
n guerra o General Franco oev-_ra
lutar contra nova onda dc anar-
quia".

O Times publica longa carta do
escritor católico Jacqii-.. Marltaln.
na qual o presidente do "comitô
francês cm prol da paz civil e re-
llgiosa" censura severamente ft
responsabilidade quo o-t Estados
totalitários tomaram sobre si ln-
ter vindo na Espanha, mostrando-
i?c ao mesmo t-cnipo nfto menos se-
vero cm relação nns outros Esta-
dos "que não souberam fizer da
nfto-intervenç&o uma realidade c
qua pelo contrario permitiram n
Intervenção em favor dõ General
Prftnc.3".

O Sr. Jacqtiè.*. Marltaln propéb»
portanto, "como ttiiico melo para
pôr termo an*. horrores da giiarrn
na E-panhn c salvar a honra das
riaçt-fcs; unifl mediação entre aa fa-
ções cm luta";

O ESTADO EM OUE SE ENCON-
TRAM AS EMPRESAS ES-

TRANQEIRAS

Barnclona. 6 (H). — O "Conselho
dc Itelações Internacionais" que
agrupa os representantes dás prin-
clpals sucursais dos firmas estran-
gelras estabelecidas na Catalunha
decidiu propor as casas matrizes,
acionista., cu proprietárias dessas
etnpr.sns. a designação dc comls-
soes para visitar as firmas estran-
gelras estabaleeidas na Espanha,
afim de constatar qüe seus lnte-
reases foram salvaguardados du-
rante a guerra civil pelos Conse-
lho; de Empresas qu- se encaric-
garani ele .sua administração e
funcionamento.

O Conselho convidara também
aos representantes diplomáticos
acreditados junto ao çoverno es-
panhol a designar comissões te-
cnlcas para informar, depois do
lh que rito, nos proprietários ou
acionistas estrangeiros sobre o es-
tado cm que se encontram suas
empresas na Espanha; O Conselho
salienta que a maioria densas em-
presas silo cllrlç-lclas ou controla-
das por empregados eleitos porseus camaradas e que defendem os
Intereeaos das casas que dirigem.

O Conselho tenciona publicar
um, boletim dostíuad;ov co estran-
gdro com o fim dc Izzzv çonhe-cer como c a proço.dê que lutas e
sacrifícios, os Intercales estran-
geiros puderam ser salvaguarda-
das.

O Conselho declara por outra
parte que somente o abandono das
empresas por seus gerentes ou pro-
prlctarlos — quando do levante
militar — tornou necessária a
admlnia tração dessas empresas
pelos Conselhos de Operários e
Empregados espanhol».

O COMUNICADO DO QUARTEL
DE SALAMANCA

-aíamciJiOíi, 8 (H) — Comuni-
c.icio oficial tío Grande Qu.irit!
General:"No setor da costa de C.istellon,
em conaequoucla de violenta tem-
peetado e da confusão causada ao
inimigo pDias operações de hon-
tem, progredimos hoje em toda
linha. O inimigo sofreu perdas ex-
traordlnaria.., as-.inr-.lando-s.i ílotfl-
damente que um batalhílo depois
de isolado durante a operação foi
dasimado oompletamento; Na re-
giAo do Morolla, nossas forçr.s to-
marnm de assalto trüs posiçõessucessivamente apoderando-a? da
3!deia do Cinco Torres que ultra-
passamos de vários kilometros e
ocupamos posições de grande lm-
portanola estratégica. Fizemos nu-
merosoa prisioneiros".
6A_VAI A ESPANHA DBMOCttA-
TA E' A NOVA SENHA DOS TEA-

BALHISTAS BnlTANICOS

Londres. G (H) — «Salvai a Ei-
panil- democrata", tal é a senha
ciuo o Partido Trabalhista dura a
todaj» »a secções locais afim de
qyo durante as sessões realiza-
dis vários oradores do partido fa-
çam um apelo no sentido de quef.eja dado o direito ao govõrnò cs-
panliol elo comprar armas para ele-
íciiclcr seu território.

eonlo organizadas mal= de mil
reuniões cm todo o país, Onxe
manifestações monstros serSÒ le-
vaelci.S a efeito nas principais cl-
dades industriais ela Clrâ Bret.i-
nha sob os auspícios do conselho
nacional traliallilsta.

Neita capital os principais ora-
clo-.es serão os Srs. Attle-c, HlHJh,
Dalton, Atfford c Crlpps.

AS VITIMAS DOS RECENTES
IlOMBAtlDEIOS DE

BARCELONA

BoTÒsloiiej, 6 (III — N,lo * ain-
d.i conheeldo o numero de vi ti-
mas dos dois bombardeios vcrlfl-
cados hontem em OasteÜon de Ia
Plana, mus tome-se que èeja baf>
tante elevado. Sabe-se que cpni
cosas foram completamente des-
truidas,

VIOLENTA CHUVA DIFICULTOU
AS OROANISAÇOES EM

TERUEL
Saragosta; d (Do enviado espò-

ciai ela Agencia liava"*) — Vlolen-
tR chuva que caiu durante torlo o
dia e parte da noite dificultou !_
opcraeôes nn frente de terud e I
na elo Mediterrâneo, todavia, os jnacionalistas continuam a rettfl-
car suas linhas de frente nos ?*¦-
gÜtnteo SdtOreâl em rrent" a Al-
cala dc Clilvert. Cuovna ele Viu-
njiiui. boloa cie Tcrucl. Mjrcla, El
PolHire. Vila Rcul.

Eni Ei Pobo «• Vila ll-.-al os 111-
ctohalistas contentaram-s? rm st-
tunr mais favoravelmente ns ar-
mr,s automitlcas afim de obterem
nifllior alvo

Em Alçam de Clilvert liouve dn-
pia operaetlo: uma o de ofensiva
e outra defensiva As tropns do
general Arnnda contiveram vários
contra-ataqu?s dos republlo -mos
contra a estrada de Alcala de Cite-
vas onde os nacionalistas se lm.*
talaram ha vários dias Depois do
ultimo contra-ataqu» por volta do
melo dia os nacionalistas atacara-n
por ftUfl vfz o adversário tomando
vnrias trincheiras e aumentando
a exteos&O da sua frente.

Par outro lado. o* iinclonaMstris
partindo dc Atalala-s pra^redlrainem direção a Torre Blm-a e Vila
fíuíva. tomando as po.slções Ini-
mísaç de onde o* repubUearios do-
minavam a estfana de Atvaia de
Cueva"i. d'iialmentc cm poder cloi
naetonallstASi

Conounnto puroea nu* r-^*as
^prra^õ""» (t*Mam IsoJada?- íèem
fntr«*-»pto. i>*. m*>pmo. ohj?ftvos:
nrorjsr^r í^lldãí ba**5 de partida
p»r.i o.« futuros ataaues n»clona*
listas, pcrsrjulr o Inimleri nflin

A ITÁLIA
Roma não outorgará á Alemanha as vantagens

econômicas concedidas á Áustria
Roma, 0 (Do enviado especial

cia Agencia Havas) — O Duce
e o Fuehrer abordaram hoje ns
delicadas questões relativas ao
sueste europeu a sabe-se que a
entrevista decisiva a esta respcl-
to devia ter lugar esta tarde en-
tre a visita a exposlçfio do "S"-
ciiio de Aitffusto" c a recepção
no Capitólio. O Sr. Mussollnl
aproveita totlos os instantes rte
liberdade p.ira estudar o.s do-
cumenloH anexos ao assunto e
niio hesita, tanto qurinlo o pro-
tocolo llie permite fa"r-lo, cm
deixar n ehflnoolsr Hitler na
companhia do Rei.

As mais fidedignas fontes Itn-
lianas de Informações afirmam
que os problemas danubianos e
be.lcanícos não deixaram nono'!;
do Anschluss de Interessar a Ita-
lia c que estas questões mesmi
quando se apresentam sob cer-
tos aspectos delicados s&o abar-
ciadas francamente pelos homens
de estado italianos nas suas cou-
versações com os alemães. Sa-
Uenta-se que as vantagem: eco-
nomicas consentidas pela ítalla
ã Áustria e á Huniiria em vir-
tude do protocolo de Roma exi-
_eni agora, depois do Anshluss,
uma revisão. A Itália parece re-
sol vida a nao outorgai- íi Alemã-
rlha an nie.-.mas vantagens ooneo'-
eiioas a Áustria -- especialmente
hu que cil7, respcllo -,", jiorlo
franco rie Triésté - - senão no
c.sí-o do Reich consentir por suã
ve?. cm fazer concessões Impor-
tentes.

Com eleito a vontade antar-
quíea do Terceiro Reich ameaça
tornar rarlssimas nos mercados
dnnublano:' e balcânicas certa.-:
matérias primas — como a ma-
delra — de que a Itália tem
tenta necessidade quanto a Ale-
manha.

Hoje tem-se a impressão multo
nítida de que a respeito dos pro-
blemas danubianos tomadas r.o
seu conjunto se está jogando
uma partida reiihidissima. O
tema da Tchecoslovaquia hoje
parece ter sido resolvido e nos
meios alemães deixa-se entender
que o Reich poderá em todos os
casos- tirar vantagem do sllen-
cio da Itália. Sab3-.se de outro
lado que e.z elementos militares
dn comitiva do Fuehrer envidam
todos os esforços para induzir »i
Itália a precisar as suas obriga-
ções para o caso cm que o pio-
blema tcheque acarrete uma In-
tervenção da URSS, embora esta
Intervenção se deva limitar ã re-
mesea de r.viões e de voluntários
A este respeito os meios alemães
limitam-se a repetir que a Ale-
manha não pede a conclusão ele
um acordo militar e que as con-
versações entaboladas entre os
Estados Maiores dos dois países
são plenamente suficientes para
completar em um plano militar
os efeitos poiiticcs do eixo Roma-
Berlim. — Geratid Jouve.

AS COMBINAÇÕES A RESPEI-
TO DE UM SUPOSTO PACTO
MILITAR OERMAMO-ITALIA-

.NO S"vO QUALIFICADAS
COMO PURA INVENÇÃO

Roma, 6 (T. O.) — As com-
-Inações dns egencias telcarafi-
cas Internacionais a respeito de
um suposto pacto militar gemia-
no-ltaliano. tão qualificadas de
parte das instâncias competem-
tes como pura Invenção."O Fuehrer. durante sua eõ-
tada na Itália não proporá no
Sr. Mussollnl a conclusão de um
pacto" — declaram no enviado
especial ela Traneoceari os cir-
cuias competentes alemães na
capita; italiana. "Essas mesmas
agencias — acrescentaram tais
círculos — q'.:e hoje propalam
tais versões, lia um ano c meio
fizeram cf"cülar como notícia,
.segura que o Sr. Mussollnl. em
Berlim, havia insistido a favor
de um pacto militar. Sem des-
mentir novamente aquelas ver-
soes. lembramo-las unicamente
pnra significar quão falsar, são as
combinações das agencias tele-
gráficas norte americanas. O
chaficelôr Hitler não planejou
nenhurrt nacio multar quando.«niti ele Berlim rumo á Itnlia,
nem ventilara tal assunto clu-
ronte tua estadia neste pais".

Como acontece nos meios ale-
mãs. tanibem nas instâncias
competentes Italianas apenas se
tem um .sorriso para as dlferen-
tos e contraditórias suposições
propaladas com referenetn ás
entrevistas entre os Srs. Hitler
e Mussolini. O.s italianos di/.em,
por exemplo:"Uma hora antes de se iniciai-
as conferências entre os cloi.s
estadistas, uma agencia tclégra-
fica estrangeira publicou amplas
Informações sobre o suposto iô-
ma dessa conferência. Mesmo
na hora da entrevista nem kí-
quer o.s ministros do am'nas ns
nações sabiam sobre o que iam
falar os chefes dos dois Estados.
Ba-da esse detalhe para se Vfri-
ficar qual a serlednde dos dois
Estados. E' dc supor que ãs no-
tidas referentes á conferência
tenham sido telegrafadas uma
hora antes da reillilAo te" Ulgár:

E' sumamente difícil obter de-
talhes sobre o transcurso de uma
conferência realizada pelo civ.in-
celer Hitler. Além disso, o Duce
e o Fuhrer eonferenelarain em
Idioma alemão, que o Sr. Mus-
solini domina perfeitamente bem
tanto que nem siquer foi néees-
sarla a presença do inlcrpiete
elo ministério dos Estrariçtelros.
conselheiro rie leyação. Dr. Sóh-
nilelt. Ao mesmo tempo, o ml-
nlstro dos Estrangeiros. Sr. von
Ribbentrop, D os ministros Hess
o Goebbels eonferenelarain com
os seus colegas Italianos "in ou-
Irn sala do Palnz*o Venc/.la. Os
dois titulares cios Estrancrlvos
separaram-se logo dos clrnitiis
colegas. Segundo todos os indl-
cios. os Srs. Ciano c Rlbbentrop
não so aprofundaram' nos pio-
blemas de política exterior, pelo
desejo dc aguardar primelraír.en

tíe que o mesmo nao pos^n forti*
ficai* suas posições e perturbar as-
sim a murcha das tropas naclo-
na.lstaã quando essas iniciaram
novamente uma ofensiva s^ra!. Os
ataques pela ala dlretla s.lo efe-
tuados om dlrec.no a oeste e los-
te. ao passo que ns trop-is do ge-neral Arnnda mesmo continuando
o avança em dlrocao ao sul, tor-
na.-n máls eitcisa a lrente cm dl-
rocio a oe_te.

As autoridades militares naclo-
nalistas mor-tram-se discretas
como ê natural quanto ás Inten-
côpü do comando gêfal. mas a si-
tuação parece «?rrie!hante á que
precedeu a grande ofensiva do
Araífon. onde durante virto* dim*
houve do sul ao no-te dis linhas
naclo-.*!! .tu» nçft-^ locais quo fe
transformai!» m b-íiscam-nt* rm
unia pcAo d-a conjunto d<l(SQ QUQfcil feita a ll-fa«-"(o e-iire na dl-
v-íTí-3* n.ddôdr* O p*4*u*M do mapn
da r_T*fto tndír* -l-.nn.rn te a
Wsnohrn nu» »e «Ix>ç8. — An-

to o resultado dn conferência
dos respectivos chefes dos go-vernor,".

As oonvoi.ações entro o.s Si_.
Hitler e Mussolini continuarão
amanhã, depois do regresso cio
Fuhrer de Nápoles — dlr.ein os
meios informados. Ainda nâo
foram toniadás resoluções cb
qualquer gênero. Se;:unelo fon-
tcs ricleclIanaK. consultadas pelo
enviado especial dn Tránsociean..
as principais qüentõcs das con-
fereneiiis serão ns fiegulniofi:

1) a questão da colaboração
das quatro potcnclas; 21 o pro-
blema centro-europeu; 3i a Es-
punha.

Não serão ventilados proble-
mns militares ou coloniais, sendo
que o.s desejos da colaboração
das quatro potências existem, se-'•-indo as mesmas fontes, .amo
da parte do Fuhrer como da
parte cio Sr. Mussolini. .orem,
ambos os estadistas parecem
considerar a aliança militar
franco-sovletica como um serio
obstáculo para tal colaboração.

As considerações alemãs em
frente ao problema nfto foram
feitas, porém, dn parte da Itn-
lia as instâncias competentes
manifestaram ao enviado espe-
ciai ein Transóccan que a alian-
ça militar entre Paris e Moscou
é coiiipi-oinclediini. cm vista da
posição ein Iluliii uo Mecliler-
i-eiieo. quallflcándo-Bè dc nnll-
natural uma eventual colabora-
ção das fruta» fraiioo-sovíetleas,
lio Mediterrâneo, posto que o.s
Sòvièts não são uma potência
mediterrânea, nem desejarão
transformar-se artificialmente
em tal por motivo de pactos mi-
litares.

As considerações italianas
ainda são rerorçaclas pela in-
fluencia soviética na Espanha
republicana. Espera-se que ao
continuarem as conferências
franco italianas, depois da ter-
minaçSo dn visita elo Fuhrer, a
Itália fnrã valer ainda mais tais
considerações. Ademais, deverá
cònsidérar-se como condição pa-
ra o êxito e a continuação dns
conferências franco italianas,
que a França tome em conta
duns básicas exigências italin-
nas: — amplas e firmes garatv-
lias para impedir a desnaclona-
lizaçáo dos italianos rie Turiis, e
a invariável política italiana ua
Espanha.

No que se refere á questão
cenl.ro-européia, o Sr. Mnssoll-
ni já assinalou que o íutviro eius"protocolos de Ronin". nos quais
participaram a Áustria c a Htin-
_rla. e também o futuro elesti-
iio de Trleste, seriam a preo-
cupnção do povo Italiano. Se-
.undo se diz, já pela usual via
diplomática levam-se a cabo ai-
gumas negociações a respeito.

CONTINUAM FECHADOS
OS MUSEUS DO VATICANO

Cida-e do Vnfi.ano. fi. (Hií —
Continuam fechados os museus
do Vaticano. Nenhuma explica-
ção foi cinda a respeito.

O CHANCELFl. HITLER RE-
GR.ESSOU A ROMA

Roma. 6, UI.l — Procedente
dc Nápoles, o chancelei- Hitler.
Chegou esta manhã á Roma. re-
cebido na estação de Termlni,
pelo Sr. Mussolini que tinha rü-
grèssado á Capitai no coner da
noite. Imediatamente o chance-
ler além&o dlrlftiu-se para o
ÇJUlrlnai, de onde pouco depois
sala com o soberano, dirigindo-
se para a via Del Trionfl. nflm
cie assistir d grandiosa revista
militar lia qunl tomarão parte
trinta mil homens.

HITLER VISITOU A FXPOSI -
CAO DO SÉCULO DF. AU-
CUSTO

Rnma. G. iH.) —- O chanceler
Hüler ácom.anhado do Sr.
Mussolini c cios ministros alemãs
e Italianos visitou hole a expo-
slçfto do Século de. Augusto. O
Fuhrer que cheiçou ao local ria
exposição em automóvel em com
oanhia cio Duce foi recebido pc-
lo Comitê Diretivo sendo-ljie
prestadas as honras ele nsiiio
por um destacamento ele balilliis
e peles mosqueteiros da Ouai-da
pessoal do Sr. Mussolini.

O PROGRAMA DE DOMU-iUO

Tf.OMlfl, 0. (T. O.l — O dia dC
Domingo será o ultimo da vlsi-
ta rio Sr. Adolf Hitler ó Ite.ua.
O Fuhrer mostrou desejos de vi-
Ditar n.s mais iniportant.es obras
arquitetônicas da antigüidade e
os mais belos panoramas dos ar-
redores de Homa. Assim foi es-
Inbeiceirio o sesruinte programa:
iís 10 horns dn manhã o Sr.
Adolf Hitler visitará o Fórum
Romano, o Fórum Pnliitliio e n
Via Apolla. Depois dessas visl-
tas o Fuhrer almoçará, ás !3 16
heras, em comnanhia do Duce
em CastelI Fusano. nos arredü-
res tle Ostin. Na parta cia tir-
de ambos visitarão as «scavaqfios
que estão sendo feitas cm Ostia
e visitarão finalmente o Bnlnea-
rio. que e o mais elegante oe
Roma. Uma via.em de 43 ini-
mitos levará os dois chefes rie
Estado a Tlvoll para visitar a
celebre vila. tomando cha ne,s
inrdins mundialmente conheci-
dos. Em seguiria, o S-.\ Adolf
Hitler voltará á Roma paia as-
slstlr aos espetáculos ho For un
Mussollnl. onde 70 mil especta-
dores presenciarão exercícios cie
ginástica dos estudantes da Es-
cola Bubôflòr Fascista clc -.tei-
clcios Físicos.

A segundn parle rio espetáculo
constará da representação tio
dois atos da opera Wagnèrlana
Lohcngrin. Os coros da Hiuaii-
tesea obra o a orquestra serão
compostos dos músicos e canto-
res dos melhores teatros italla-
nos. A acústica do Fórum Mus-
solini permitirá que os minime.s
pormenores da execução se.ir.ni
ouvidos cm todos o.s cantos do
enorme edlficlo, atravez dc alto
faliníes.

A's 21.45 heras o Fuhrer jan-
tnrá nn Vila Madama, a convite
do conde Clano. Todos os mi-
nistros italianos c o Sr. Musso-
Uni estarão presentes. Dali os
dois eheTes de Governo assisti-
rão aos grandes fog.s de nitlií-
cio nas margens do Tibrê. Se-
liuncla-íeíra. í.s B 30 horas, o
chanceler Adolf Hitler deixará a
Fstaçflo Central de itonia, para
Florença.

HOJE SERÃO REAT-TJIADAS
AS GRANDE MANOBRAS
DA ARMA AEHEA

Roma. G. (T. O.) — O dia ic
Sábado será o dia da Avincâo.
De manhã o pre^crama oficial
4o» #-.-¦-,-¦ ..- bflnieaaftcia tu»

clianceler Adolf Hitler s« inicia-
rá por grandes manobras dn ar-
ma aérea, que se executarão n-.i
suposição de uma batalha ao
noroeste de Roma. Paru mais cie
."00 avlõss modernon tomarão
parte nns manobras. Haverá
bombardeios de alvos no mar e
na terra por mnticro.siiK esqua-
ciriliias. O.s aviões atacarão n
frota em marchai acati)p'ametílós
inllllares. posições fortlflenrins,
os portos e os navios de gúèrrà,
gastando mil bombas mima per-
feita antevisão de guerra rea',.
As manobras se executarão em
tres partes. Primeiramente rea-
lizar-sc-iio ações bélicas prdprln •
mente ditas, vindo depois de-
monstrações scnsacioni.l» cie
acrobaciás e por fim o desfilo
aéreo.

Especial interesse estão cie--
peitando desde hoje os vôos de
acrobaciás e destreza para os
quais se empregarão o.s mais
modernos aviões de caça.

A's 11.30 horas o chanceler
Adolf Hitler presenciará em
Santa Marlnella as manobras do
Exercito que consistirão no ata-
que de dois batalhões contra pc-
slções fortificadas, por meio de
todas ns armas de assalto. A fi-
nalidade dessa manobra, na qual
alemi dns armas pesadas de In-
fantnrla. tomarão parte também
a artllherio rie Iodos o.s calibres
e carros de assalto, c comprovar
o nlto poder ofensivo da infaii-
feria italiana em colaboração
com os nutras armas.

UMA MANIFESTAÇÃO FOLK-
LOItlCA

Itonia, 6 (TI.) — Eni honra elo
chanceler Hitler, uma manifesta-
çfco follc-lorlcn. sem precedentes,
reallzou-so. hoje. á nslte. na pra-
ça dc Slenna, nos jardins da Vila
Borghese.

Perante o Fuhrer. visivelmente
emocionado pela beleza do espe-
taculoi o Rei Vítor Manuel, a Ral-
nha Helena, o Sr. Mussollnl, e os
Príncipes ele Sávola, um coro
monstro entoou canções e 800 ca-
sais, em costumes regionais, dan-
_aram um **soltaróUò" com acom-
panhamento de liarmqtiluns. Fan-
farras c Orquestras provinciais,
com milhares de executantes, em-
prestaram seu concurso a esta fc3-
ta, que terminou com a cxecuçíio
do Hino n Rónia, elo Pucolnl, e os
hinos da Itália c da Alemanha.

O Fuhrer foi recebido por n.l-
lhares de espectadores, com acla-
maçôes, bem como o Duce, os so-
beranos e os príncipe- de Savoia.

O aOVKRNADC '. DE ROMA RE-
REBEÜ, NO CAPITÓLIO, O

FUHRER

Itofun, 0 (H.l —A Agencia Stc-
fanl comunica : "Hoje. as 18 ho-
rar.. o governador dc Roma rec--
bcu solenemente, no Capitólio, o
chanceler Hitler, que chegou com
o rcl c Imperador.

Os visitantes fórum eclamados
durante o percurso, pelo povo.
Compareceram. Igualmente, (i ccrl-
n-.onla. a minha e imperatriz, ml-
nistros do Relch e altas persnnn-
llclaelts liallann.s. Calorosos aplaü-
sos saudaram a chegada do Fuhrer
c dos soberanos.

Nas suntuosas sales do Capito-
lio. a recepçfio transcorreu em
umn esfera de grande cordial!-
dade'",

A politica dc não inter-
venção

LONDRES DESMENTE QUE TE-
NHA OBSERVADO A' CASA

BRANCA
Londres, 6. (Hl. — Os meios

oficiais desmentem categórica--
mente certas informações ela lm-
prensa segundo n.s quais o go-
vernó britânico tinha chamado n
ateiiçlo da Casa Branca sobre o.s
prejuízos que a aeloòçüo do pro-
Je-to Nye peio Sen.ido nmerlcono
acarretaria para a política de nfío-
Intervenção. Snbc-so que a rosei-
luçflo cio senador Nye estabeleci:
<juc se fuça ei lei ele nrutrallda-
lie cios atados Unidos umn ex-
cepção em favor ela Eupaiilin e
cpie seja levantado o embargo
.sobre as urinas eleatiniicla- a esse
pais.Se esse projeto fosso aprovado,
Isso seria considerado em Londres
como um rude golpe á pollttçn
ele iiRo-lntorvonção, Mus, aicm cie
que om _<irnl não «o acredita mui-
to na adopção dcssiy resolução,
ei pouco provável quof o governo
brltnuloo queira fazer a .mínima
observação ã Casa' Branca sobro
qualquer ponto ela sua política
ou elas dlsposlçOes lectals une q,
Congresso americano póclc dlscu-
tir.
A cotação da laranja bra-

sileira cm Londres
Londres, 0, illl. — A tendem-

cia do mercado de laranjas braal-
lelras continua multo firme. Aa
cotações em Londres sfto ns se-
gulntes: caixa de 123 frutas a
15 shllllngs q 15,3; de 130 a 1(5.0
e 17. sendo a 17.:} e 17.9 para as
frutas grandes cio 173 a 18 e 1.1.3
e 19 para as frutaa trrandeá; do
200 a 20,6 c -1.6 sendo a 22 pir.i
as trutas grandes; de 223 a 22,6
e dc 252 a 21 c 24,6.

Um navio dc guerra por-
tugues empreenderá umn

viagem em torno do
mundo

-isbon, 6, (H) . ¦— Depois de
terminadas as manobras navais
do cstlo, uni navio do gúirra
português i-mprceiielerft uma Via-
(tehi ém torno do mundo, afim
de vlaltar ps colônias portugueailJi
do eatrangelrò, satisfazendo, a*»-
sim. nntlgas aspirações principal-
mente da colônia da America elo
rçdrtc.

Uma Feira Internacional
dc Amostras no Porto

-Isboei. 6 (H.l -- Ksni deolctlda
a realização na cidade do Porto
do umn Feira Internacional do
Amostras,

A data do certama deverá ser
fixada do um momento para outro.

Reuniu-se o Conselho Pri-
vacio da Coroa brita-

nica
Londres, S (H.) — O rei Jorge

presidiu hoje o conselho privado
da Coroa que SS celebrou em Bu-
cicln^ham. Palace com a presença
de Loril Hall.V.i.im. Lord Oowrls
governador geral da Austrália. Mal-
colm Mac-Donald e sir Horacc
Rumboid.

O momento aeronáutico
Berlim. 6 (H.í — O piloto ale-

mfto Hofman acaba de estabelecer
novo rcrcrd de VÔO a VÊla. O pi-
loto alemflto levantou vôo no acro-
ri rom o tío Trebunn cm um plan;i-r\ny ci»t doía lugares deaoendo set?
bore.t mal«i tarde cm Deblin no
nortfi de Brnnn. rm território
tebeque, depois de percorrer a dls-
tancia de cerca da quatrocíiUos
«.¦..'.:-•¦..-_»

0 PROBLEMAJDOS SUDETOS
A intervenção de Londres na Europa Central

será decisiva para a poEi.ica européia
UMA GIGANTESCA CRUZ
GAMADA PINTADA SODRE

UM RO-HEDO

Praga, 0 (H.) —Foi dasco-Irjrl \ uma glrantesca cru:; ga-: a da de vários metros ds ai-
tura. visível a grande distancia
c pintada sobre um rochedo ques? rrstue na colina de RabotlylO,
na rrgiãa dos sudetos. As nuto-
rllades abriram Inquérito.

SEUS CAMINHOITS CONDÜ-zindo sunrvr^s AT..*_MA_a
CHEGARAM A ROMA .

Praga; R i H.l — O jorinl Lin-
:cr Tn.neWat.t iirorma quo .seis
caminhões que condUKiam nu-
morosos sudaios alemães cheja-
ram a Roma, dando-se somente
entito pela falta da quatro dos
viajantes aue, segundo parece,foram detidos na fronteira aus-
trlaca, por n5o serem membros
do Partido dos Sudetos alatnães;

Os organizadores da Viagem
declaram que os ouatro deisnpa-
re.ldos eram espiejes da policia.
CONSIDERA-SE IMINENTE
UM PASSO DECISIVO D03
GOVERNOS DA FRANCA E
DA GRÃ-BRETANHA JUNTO'A AUTORIDADES DE

PRAGA
Pni-i.'!. O iH.) — Considera-se

iminente um pav,:! dlplom_tlcò
elos çerveriins clq Prança e da
Grã-Bretanha junto ás ailtòrl-
drícif,. de Prrna. AcT-adHa-sp qiu-»
Loa embaixadores cie Londres p
Paris aconselharão o govsrnlj
rchcoue a ontorqar a--, sudetos
os conce.sí ,es mi.-cinvs ceimpa-
tiveís com a tndei-iandència e a
iiif?Ti-i:Iacle do pais.

Sehe--^. a este propósito, que
Sir Neville Hètvdêrsoti; cíiibàlxa-
dor da Gvã-E-Canha rm Eov-
lim. se avistará hoje, oeerea da
mesma questüo. co-a o me-eehn)
Gòerlng qu-- suh.stltui o Fuhrer
durante a ausência do ch'sí-3 do
governo.

UM ÁRTldo HE lORD E<J--_prTro.\.Trr,p-c; cO*-!'T"=S . A PO-
LITIOÃ DAS MTNÒTA.S DO

GOVERNO DS PRAGA

Londres. 6 (T. O.l — Lord
Rothcrmèré publica hole no scti
Jornal Daily fJall nova e severa
acusação contra a politica das
minorias do governo cia Praga.

O artigo fi escrito eni tom¦ eremptorlo e tanto mais lm-
portants quanto Lord Rother-
mere é co-proprietario cio se-
gando jornal Inglês, cm ordem
de importância, que levantou ha
dois dias a mesma questão, di-
riglndo violento ataque contra o
governo .checo.

No seu artigo da hoje, Lord
Rothermere toma também como
ponto de partida o fato da Tche-
coslovaquia .ser "um Estado fun-
dado ha ia anos r:-?.ciis aos tra-
tadas cégo.s e que desdo o inicio
não somente a_iu oprimindo as
minorias do pais, mas agiu an
modo histérico".

CUovcmos notaclamente as se-
gulntes passagens do rerc-ido
artigo : — "A Tchecoslovactuta
não nos comove ds nenhum
modo. Se a França quiser que!-
mar os dedos é questão que lhe
diz respeito, bem que uma tal
política esbarre, na própria
França, contra a Imprensa e os
conhecedores da vida interna-
cional. mima oposiçoes efescen-
tc. O Estado teheeoslovaco,
criado por esiies tratados hiert-
vels de 1918. nâo agiu soineiu<:,
desde o inicio, como um tirana
uarn eom as minorias, mas tam-
bem da modo realmente excr-n-
tricô.

A Tchecoslovaqula se comprai;
numa pequena a mesquinha ti-
rania. Desde os prim-siros dias
da sua existência esse Estado
loi objeto de incessantes inquie-
cações e perturbações européias.
Doi.5 unos e meio antes tia che-
K_cia ao poder de Adoif Hitler
eu escrevi uma correüiondeiicia
cie Muiiieh para o Da-lu Mtiil
e Já naquela época predisse o
triunfo dos nncioiiai.s-socialist.u
o a atunl situação da Tchecos-
lovaqula. Escrevi, na edição de
24 de Setembro de 1831) do Dailu
Aíail. o ae_uinUi: "Um povo tão
poderoso e tãn patriota quanto
o alamão n o se contentará Ja-
mái.s de deixar á clemência da
Lista das Nações a realização
dos seus problemas nacionais.
E' possivel que logo que os na-
cionaLs-socialistas cheguem ao
poder, e a Alemanha procure por
si mesma o seu caminho sob a
direção enérgica desse partido
pura suprimir imediatamente a
mais berrante Injustiça."

O resultado de tais des.invol-
vimentos de atitudes poderia
então muito bem se resumir do
seguinte modo : a Tehecoslov.i-
quia, que vlolúu o sistema eis
tratados de pai. tanto pela opres-
são das minorias c.nicas como
pêlá omissão rio que fCZ em ma-
teria de revisão cie armamentos,
poderia multo facilmente cessar
ds existir dc um dia para outro.
Bem qué eu fnha insistido Jlin-
lo aos meus amigos alemães
para aue examinem com cuidado
a situação regional ou rsderiil
do problema étnico da Tahecos-
lovaquin, nunca me foi possível
esconcior a mim mesmo a im-
pressão de que os governos da
Alemanha. Hungria e Polônia
poderiam agir rapidamente um
dia para UbefSnr seus povos, que
foram simplesmente doados colno
bezerros, pelos tratados de paz.
á Tchccc.slovaqtlia. E agora que
esss problema está sendo perfel-
feitamente compreendido pelo
imincio Inteiro, ninguém se xur-
proendrrá com umn RçBo dras-
tica. O total cie alemães, nun-
garos e poloneses rins miiiorlii.s
racistas cia Tehrcoskmiqilia cou-
sll.ue um tn\'0 tln população
cie-te pats. E' preciso acrescei!-
tar a tudo isto que tiumctbSOS
slovaens niantêm-se em atitude
psi-ícite.mcnto hostil nos tolio
c-os. Eles também exigem atitu-
nomla. Nu. pois. deve incitar o
governo britânico a intervir ds
modo ativo nesss problema peri-
goso. Os alemã?.', povo pátrio-
ta a„lrâo. Fil não posso lma-
Binar um .--ò instante que o In-
srlatéí-rn pfirmnrleeesse calma, se
3 milhões è meio de Ingleses
devessem viver nas fronteiras da
Inrrlaterra sob o ohlect" ris um
dovo falando outra língua t
tendo finalidades nacionais ah-
.•olutament. diferente das suas
Se en conheço bem meus com-
tiatriotns. acredito que eles tf-
riam intervindo energleamente
nela força, rlsuns anos niietiri?
da inauguração de um tal po.i-
tica de violências."

DMA NOTA VEU1JAI, DO CiOVER-
NO FRANCÊS AO MINISTRO DA
TCHECO-SLOVAQUIA EM PAHI.S

Pari*, tt iT. O.l — O ministro
da Tcheco-Slovaquia comunicou
io firru coverno em Pra_:a a not»
Verbal do jc.->vcrno francè« RUge-
rindo uma so^çãti pera n problo-
»^u que ao aicsmo t*nè_a » nn-

ma dos alemães sudõt-ãj.; Sabá-so
nlstro tchocoslovaco em Londres
comunicou ao seu governo qual ó
a atitude do gabinete britânico em
face do problema flUdcta.
A ORA-BRETANHA INSISTIItA'
JUNTO AO REICH PARA A SO-

LUÇAO 00 PrtOBLEMA

ruri.i. 8 (H.l — Ao que se pru-vè o embaixador da Orà-Brctanhaom Borlim liulatlrà ).un.io no go-1'árüo alemão sobro a noc^áfildadà
l»ira a manutenção da p^?. na En-
ropa i'a qua lio e-lie-rue a u-na sjtu-
ç.^o ttA&fsAclonal no nrcbiama ctaa
rslvlliclloações Cn Partido Alemão
dos Shdctcs. No can dc Berlim
prbtender níãntar a oplnlflo ele queessa quo._tüo Interessa unicamente
a Bsrllm c Prama. o Sr. Neville
Hcndtrson nfto delxurA certamente
subsistir nenhuma ambigüidade
sabre a ,atttude cl? seu pais na
eventualidade da França ser ar-
matada a um conflito com o Relch
em conseqüência da execuçíio elo
pacto franco-tchoque.

Paris, fl (H.) — A demarche
franco-brltanlca que serei levada a
efeito em Praça e a exclUslvamen-
te britânica que será efetuada em
Berlim s&o consideradas nos clr-
culos diplomáticos como um a con-
teclmento decisivo para a políticaeuropéia

A parta dns rosponsàbllltíade/i
quo o governo tío Londres toma
na Europa Central à mu fato no-
vo. Isso quer dizer qu? o governobritânico, intervindo l.-oladamei.-
te. o fracassiT da tentativa cááò
lioja. recairá, lnt^lrãmento sobre a
Grã-Bretanha. O papel n^slm a?-
aumldo iJalò governo loridrino com-
porta fiscos perfeitamente com-
preeildldos om Paris, ende a at.l-
tude britânica t;m sido multo
apreciada. Ao que parece; esta de-
marche só ssrá feita etc-pni-! clc re-
nli?ada n ele Pi-acta. de maneira n
poder ser modificada da acordo
com os resultados da primeira.

Fm conjunto, a demarche con-
slsíirá em perguntar ao governo
germânico quais as suas intenções
com reiçaa-o á, Tchecoslovaqula fl
em aconselha-lo a mod^raçSo. O
governo rio Relch ser-A Informado
ún pe.-f«i o acordo exUVnte entfe
a Frenca e a GrÕ, Bretanha a c.-£u
rerr>*?lto.

Cnm r?lneão ri demarche conjun-
ta em Pr-.-^a, já íol a mssma pre-
cedida das conversações franco-
tcheques não oficiais, no decorrer
das quais o governo francos .cts
resaltar a importância excepcional
oue constitue a Intervenção orttft-
nica a f^vor da solução pacifica
d.s problemrs. O governo france-.
Insistiu igualmente no fato de qúfc
praticamente n Tchecoslovaqula
tem o compromisso dò n-pclo or;-
tenlcn caso a independência tche-
oue este.a arheacada. Epsi dupla
vantagem e devida parei i.menie 1
Franca por 'sso que foi oio que
em Londres pleiteou a isauufl te-lv-
que ficando nísl-n com o diríito ele
Intervir no sátitldo clc q'13 o po-
verno de Praera faça o máximo ela
concessões aos sudetes

E' exato que ns sugestões prçi I-
sas sobre a sòlüjão do problema
dos sudetos nao ¦verííò fe'rm pela
Prnnça o pela. GrV Bv-.-tanha à
Tcheeoslovaquht, qi?«itt*.ra -íherda-
dc do escolher o,i meios que J iljar
oportunos para resolver a quastíio
em HHçrlo. Entretanto, um meiro-
nndirai foi apresen lado r.o goyer;
no da Franca paio inlnísti-o tche-
que AáUscky no dia 26 tio Abril
ultimo expondo os projetos da
Tchecoslovaqula a respeito tli as-
sunto. O fato de dnreni a Franca
o a Grã Bretanha um passo nessa
sentido Indica que a solução da
questão 6 possivel. Atualmente o
estatuto elaborado pelo governo
tchédüe a favor cies rlamãcs d?n-
tro dos limites territoriais 'i".va

grandemente ein conta o.-, desejos
expressos pelos interessados que.
óntietniito, queixam-se lo ser,:|n
cm«-.'.oerados como mln-.rla pe'o
goveuic tcheque.

Os sudetos querem tlcar em pia-
nn de lgualdado com cs icmoq-iea,
Isto é. cksc.lo flear praticamente
autônomos. Multas rasfies slo ln-
voeadas contra essa autonomia. A
atitonomlá plena cies sudetos. ao
que afirmam o.s círculos autoriza-
elos. Implicaria :iu autonomia ml-
lltar dos mesmos eril que n.s prin-
clpals obras de cU-ro?a construídos
nna fronteiras ficaria cm poder
dos sudeto..

Essri autonomia total, por con-
seguinte, soi-A excluída. se_unclo
afirmam os círculos bem inlornia-
dos. — Jean Allartj.

Vm comissário do povo
destituído "por iheapaci-

dade absoluta"
ilfoscou, 0 (T. O.l — Fo! publi-

cailo um decreto rolovitliclb ele suas
funções "por Incapacidade absolu-
ta" o comissário elo povo para a
Colheitas dos Produtos Airic-jlas.
Sr. Popolo. Em substituição fui
nómoiido o Sr. Skrynnlfcoff que
alô agora desempenhava o cargo
de vicí-e-oinlssarlo elo povo nas ln-
elustrliis dos O encrua Alimentícios,

O partido iinieo das orga-
hi-áções alemãs da Po-

lonia
Vársoeta. 6 i H. i — O presidente

elo conselho,. Sr. Sklaclkowslcl, re-
cebeu o senador K Ilasbach. presl-
dento das orgtmiíações iiId-.iiüe ela
Polônia, que lho expôs o projeto
rie reuni-las toelns num partido
uníeo. O Sr. Hasbach declarou quo
brovomeilt- lhe apresentaria os cs-
tatutos da novo partido.

Um senador belga que de-
soja trabalhar como mi-

neiro
-rÚXCicuí. G (T. O.l — Ua dias

apresentou-se nas minas de varváo
de Charioril uma pessoa procliran-

A possibilidade de uma rc-
nuncia dc Lord Halifax
Londres, 6. (TI . — Segundo o

vespertino Eveninç News conflr-
ma-ae a possibilidade de uma re-nuncia do atuai ministro das R»-laçOes Exteriores, Lord Hallfax.

Aliás nílo 6 a primeira voz quea imprensa londrina admito essa
eventualidade, considera-se pro-vavol do parte do primeiro mini--
tro. Sr. Novllc Chamberlain, a
cssolhai em substituição de _oi-d
Hallfax. do Lord Davldson. quencaba dc resresnar dopols do t*rrealizado uma Importante misslo
Iiollt.lca na America do Sul. Chr-
gado bontem de Buenos Aires. Onii-smo Jornal concilio os seu-i
conichtailos adiantando Já, qu" o
sucessor d« ford Hallfax ant/v.fie tomar posíip de seu cargo r.e-ib-nrá umn viagem atravez, dn«
diferentes capitais européia., de-vanclri depois fornecer bo Sr. Ne-villc Chamberlain r-pbre a atual-ítuaçio política européia.

O primeiro aniversário da
catástrofe do "Hin-

denburg"
Franhfort, 6 (T. o.) — Cel,--brando o primeiro aniversário daterrível catástrofe do aeroporto no-vàyorklno dc LaJorliusto que des-trulu o dlrlglvel alemão Hincícm-burg, o sarmadores da Companhia

Zepelllu prestarão uma slgnlflcati-
va e simples homenagem ás sstovitimas entre os tripulantes daque-
le transatlântico aéreo, cujos res-
tos mortais foram transportada,
para o cemitério dessa cidade. Be-
prcsentantçs do Ministério da.
Aviação, autoridades e 03 dlretore.»»
da. Companhia depositaram coroM
di» flAres sobre o túmulo do.__a.i
vítimas do progres«o humano, pro--.httnclando breves alocuções come--=t
moratlvás.
O novo cônsul do Brasi?

cm Hamburgo tomou
posse

I/aiiibiir.o, fl (T. O.) — Acab*
de tomar posse de seu cargo o novo
cônsul geral dos Estados Unido.-:
do Brasil nesta cidade Sr. Joa-
qulm Antônio de Sousa Itibatro,
chegado hontem a bordo elo tran-
satlantico alemão General Artigat.

Os diários hamburgueses publi-cam interessantes notas elogiosas
focalizando os pontos principais da,
carreira diplomática do novo con-
sul Kcral brasileiro que dcsernpe-
nhou aa funções de adido comer-
ciai junto a embaixada brasileira,
em Berlim, tendo sido nomeado
recentemente chefe de gabinete no
Ministério elas RclaçOos Exteriores
no Rio de Janeiro. O Sr. Joaquim
Antônio do SnU3a Ribeiro repre-
sentou o governo dos Estados Uni-
dos do Brasil per ocasião das Ollm-
piadas tíe 1031 e dos suesssivo.';
congressos olímpicos, sendo um,
profundo conhecedor do idioma,
da política, da economia e da cul-
tura alemã. *

A bordo do mesmo transatlanti-
co chegou o cônsul Sr. Joáo Gu:-
marfies do Bosa adido eo consula-
do cera! do Brasil, que desempo-
nhou ultimamente Importante car-
go no Palácio do Itamarati no Ri,
tíe Janeiro.

A advertência ãc V»'as-
hington aos estados tota-

litarios
O DISCURSO DO TITULAR DA
GUERRA E' CONSIDERADO EM

ROMA COMO VERDADEIRA
PROVOCAÇÃO

ilODllt, 6. (Hl. — A.s Kigliif.-
cativas expressões com que o se-
oretarlo cia Guerra Woodring aca-
ba tio roferlr-se aos Estados tota-
llta-los no seu discurso ele Waa-
hington causaram naturalmente
aqui o efeito que era de esperar.

No Oionioíe eCítaliii o Sr. Vir-
ginio Gaiela declara .que a adver-
tencia elo ministro ela guerra ío
gabinete dc Washington o uma
"verdadeira provocação oficia.''
contra a Itália, O autor do art:-
go desafia o orador a provar qii<-
a Itália exerça ou tenha exerci-
elo cio algum modo qualquer pres-
são sobre qualquer democracia ,i-
mundo. As dcciarac,-ôes roitas em
Washington peio secretario d.e
guerra elos Estados Unidos, noa.-
wr elo articulista; ietriiimam a
teoria da guerra preventiva. Trai»
manifestações não poderiam pro-
lonjxar-se impunemente 3cni pro-
vôcarem "a mais fatal e uecessi-
ria dns reações".

Para a Tribuna a mnl dlifarça-
da advertência elo ministro Woo-
drln? ei simplesmente ridícula:"Ora torno a meter na bainha-
es.se sabre que nos faz rir — cs-
creve u -i-ibmiet — mesmo por-
que são .*6 certas sochtl-aemocT.i-
cias lesadas a Moscou qu.' ho',«
em dia querem a guerra, por
jiío saberem construir a paz, i
verdadeira paz. aquela que íó 03
estados autoritários, e multo es-
peciairnente a italla, são carnírt-s
do construir".

Um discurso do Sr. Sum-
mer Welles pela radio

OS ESTADOS UNIDOS DESEJAM
A COOPERAÇÃO COM A AMETÍl-

CA LATINA EM CASO DE
AGRESSÃO A-3 NAÇÕES DO

NOVO MUNDO
Washington, ei, 1H1. — O mib-

secretario de Estado fir. Sumiitr
VVelles pi-i.inuiiolou pólo radio uma
aloouçfto em que encareceu a no-
ccssldado que se Impunha para o.s
Estados Unidos ele ter um exerci-
to e uma esquadra oapa_?s dc ai-
segurar a defesa do país ato qu«
voitatòém os tempos em que "oa
tratados seriam de novo respeita-
dos e ns iiaeõe- profeririam recor-
rer ã razÃò o nfto ã. força".

O Sr. Sumner Welles acrescei!-
tou quo a oplnlflo norte-amerlca-
na desejava vivamente a coope-
ração com a America Latina em
caso de agressão ás nações do
Novo Mundo.

O stib-secretario ele Estado ter-
minou com estas palavras:"Estou convencido ele ciue o.»
cidadãos norte-aiiierionnos ln.sl.s-
tii-íio para que o governo dos Es-
tados Unidos esteja preparado

do trabalho, alegando ter perdido para cooperar com a.s tlcninls rr-
a caderneta do Identidade. O novo | publicas _ dò conHiiente. caso -
mineiro chamou a atenção do seu- *
companheiros polo pouco domínio
cio otloio, embora se esforçasse cm
cumprir do melhor tiiocln possível
o duro trabalho i Assediado lwr
perguntas foi verifiendo tratar-se
elo Senador Conde Javtrr do Grum-
nio. eme lia álgtllll temiv.i saiu cli
piriidu roxista. o parlamentai', t.>-
daviii. negou-se a confessar os 1110-
tlvos que o induziram a trabnlliar
enmo mineiro. c.nasl Ingressaria na
prisão per falsa Identidade, se nao
che-nspe cie Bruxelas ordem para
suspender o processo iniciado.

O Embaixador soviético
Jurenew não mais regres-

sara a Berlim
Moscou, o (T. O.) — Conflr-

nu-tc oficialmente a noticia se-
ç-undo a nual o embaixador Juro-
iie«- não mais regressará para a ro-
nrèsentaçao dlplçimattoa erri Ber-
tim. Aauole embaixador roeob?u,
ha mesòs nãas&doe, uma ordem pa-
ra re-irossnr Imediatamente. Do-
-íois de atravessar a fronteira so-
vletlca não fil mnls possivel co-
"ihecer o parad-M.o do ex-embai-
¦eador na Alemanha.

O preslelento rto Hunremo Conse-
bo ela Unlfio Soviética acaba de

•imiioar nara o cario de omVmlxaelor
¦in V. R. 8. S em Berlim b Sr.
Mrxanfler Maro-Hlo'*. que. dfsdcos
¦írlnclplcw dn Outubro passado
1r«e-mpcnh.. o csrgo de vlce-oo-
mlKsarlo do povo no comercio Ex-
lírlor da U."n. S. 5.

tivesse ele repetir uma agrcss*t}
ele potencial nao-nmcrlcanas qu<-
tentassem dominar v*ja quo par-
to fosso elo novo continente".

Conflito entre tchequcs o
germanos sudetos na

IYIoravia
lYiir/a. 8 (Hl . — Registraram-

se vários conflitos entre tcheque*
o germanos sudetos Quarta o
QÚlnta-felrã om Sombrck ria Mo-
ravia ém conseqüência da nu1.'-
lnção da estatua elo presidenta
Masai-yk. fato esso ocoríldú Quar-
ta-folra. , , ,Segundo Informa o Jornal _ei.*,
orgâõ oficial dos sudetos, un. des-
tacahiento do duzentos pollolals
chetiou a Sunberk. O Jornai :mc
declarava esperar que rosse de-
cret.-.do para a cidade o eítído
de alarmo, foi censurado hoje
pela policia.

Os funclotiarlos ela direção da
ioccAo de Sumherk elo partido su-
doto declararam A Agencia Havas
que a ordem estava rostabolecle.a
o que o partido tinha feito a
sou* »ii«roiites um apelo no sen-
tld* (1« ser mnntltla a eltscipll-
na.

pTessc «pelo o partido p"d» on*
o -in0. aniversário dé Conrad H.m-
tclr ml* ocorre am.inhtl. .Ma ¦•"-
lebrnáo corno uma físta da 1--
mllla.

Continua na pag. 11
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TURA
PAGAMENTOS -- Serão pa-

gas hoje. ns seguintes folhas:
Na 1." Secção — Atrazaclos.
Na _." Seccãrt — Atrazaclos.
-- No Montepio dos Emprega-

cios Municipais — Sccçeio de
Empréstimos — Serão atendidas
hoje. dia 7 de Maio. a partir das
13 lis 15.30 horas, ns propostas
tie ns. 3!?0 a 306. O pagamento
só sera- efetuado mediante a
apresentação da ultimo cheque e
cia carteira funcional,

- Pagamento dc alugueis —
Serão pagos hojri drs 12 as lõ
horas os alugueis relativos aos
contribuintes afiançados das le-
trás Au e G — livro 2.

SERVIÇO DE APÓLICES -
Kntreaa de cheques da juros -
Na 4,;l Secção de Despesa serão
entregues nos d'as abaixo lndl-
cados, das 12 ás 14 horas, os
cheques de juros das apólices
cujos cupões foram relacionados
nas guias aqui mencionadas.

Dia 9 cie Maio, Segunda-feira:
Guias ns.:

01 853 -- 01.855
1853 1C55
1882 1083
2093 2102
2107 2112
2UH 2135
2H7 2)48
2151 2161
2165 21G7

Dia' 10. cio Maio, Terça-feira:
Guias números:

— 01.81
1872 —
18-14 —
2103 —
2116 —¦
2143 —
2149 —
2162 —
2171 —

) "l873
2091
2104
2117
2145
2150
2164
2173

2182
2197
2214
2224
2239
2248
2252
2272
2231
2308
2-173

2184
2199 —

2228 —
2241 —
2249 —
22C0 —
273 --
2287 —
2391 —
24S0

Dia 11 de Maio.
Quias números

2274 —

2185
2204
2219
2233
2242
2250
2265
2278
2290
2437
2490.

Quarta-feira:

2193
2205
2223
2233
2246
2251 i
2266

2298
2464

2302
2307 —
2354 —
2410 —
2422 
2523.

2303 —
2339 —
2355 —
2419 —
2424 —

2291
2305
2346
2368
2420
2425

2292
23Ò6
2347
2390
2421
2518

DIRETORIA DE DESPESA —
Despachos do Sr. Diretor — La-
boralorio Biológico Ltda. — Cer-
ti.lO-e-se, cm termos. Joaquim
ele Castro Jorge — Cancele-se.
má Castilho Cunha e Ana Men-
cies — Aceitem-se, em termos.
Tíomcu Loureiro cia Costa —
. rocodR-se ao reconhecimento
direto na escritura junta. Fran-
cisco Luis Correia dc Sá e Be-
nevides. Cláudionor Jacinto. Dc-
Cio Maia de Oliveira. Ernesto Dl
Tia.o. Haroldo Gomes Vilela,
Inácio Pinheiro Júnior. João Jo-
vrlino De Mori, José Abraão,
I indolfo Nigrn. Mario de Oli-
veira Rego, Raul Lodi, Orlando
Alves Lisboa, Augusto da Cruz
Almeida, Marciano Alves da Sil-
va. Raul Leite de Vasconcelos,
Antonia Borges da Cunha. Al-
néas de Assis, João Jorge Can-
Oiota. Cristóvão de Matos. Anto-
nio Damião da Silva, Ezeqi iel
Francisco dos Chagas. Bartolo-
mou Manuel de Santana. Didl-
mo Borges. íris Gomes Leira. Is-
mael cie Brito. Paulo Francisco
Tito. Álvaro de Araújo Ribeiro,
Mario Gomes. Otávio Ribeiro
Pimentel: Antônio Gomes Fer-
vira. Augusto Lira da Silveira.
Jcsé Ferreira da Cruz, José Ro-
drigues Fernandes. Vicente Tel-
>:eira da Silva. Mario Miranda,
Álvaro Domingos ctos Santos,
Edgar Luís Dias. Almiro Mota
c*e Sousa. Carlos Lucas Ribeiro.
Salvador Francisco. José Anto-
nio de Andrade. Domingos Perei-
ra das Gostns. José Gonc .ves
Curvelò, José Gomes da Silva.
Torqüato Vieira Machado. Ma-
miei Barbosa de Sá. Silvio ri.»
Oüveira. Francisco Alve-s. Elcii
Alves ela Silva, Alfredo Vicfor Sã
Freire. Trajano Francisco de
Carvalho, Euclides cia Fonseca,
Bernardo Francisco Ferreira.
José Pereira Pedra. Torqüato
Vieira Machado, Manuel Gomes
ela Silva. Vicente de Paula Tam-
borim, José Tavares. José Frnn-
cisco cie Sousa. Augusto Goncal-
ves Vieira. Luis Gonzaga de La-
cr-rda, Willey Reis. Raimundo
Ribeiro dc Assis. Manuel Avelí-
no José dc Moura. José Cons-
tantino Teixeira. Osvaldo Pinto
Fernandes. Sebastião Pereira Lo-
pes, Eduardo Barbosa do Olivel-
ra, Silvio Alves. Francisco da
Rosa Fialho, Cassiano Vidal
Thlago, José Borges Sobrinho,
F.dio dc Sousa. José Tavares.
Bento Lopes, Armando Matlas
de Almeida, Sebastião Barbosa.
Joaquim Gomes, Heracllo de
.Freitas Sousa. José Maria, Faus-
tino Carlos Filho. Emílio Pauli-
no da Silva, Valter Xavier Pinto,
Ricardo de Almeida Leitão. Bei-
miro Theodoro Lopes. Ozorio de
Moura Quineau, Joaquim Claro
da Silva. Silvio Maximlliano dos
Santas. João José Ribeiro, Olau-
dlonór Ribeiro, Ludovico Viale.
-saltlna cia Silva Madeira. Anto-
nio ele Alcântara Maia. Dirilmo
Gonçalves Soares An''"é. .Rafae!
Villard, Luis de Menezes. Ar-
mando Pais Barreto. Osmar da
Silva Gama o Francisco Burlche
cios Santos Sobrinho — Deferido
como se informa. Joviniano Mou
ra Rolim. Jo-»o Justino Soares de
Sousa. Caubl Ferreira Braga.
Miguel de Almeida Rato. Anto-
nio Alves. Tomás Sebastião Ri-
beiro. Augusto Pereira da Silva.
Honorato Bruno. Kmlriio Delfim
Escoclo, Joaquim Gomes da
Cunha, Rosalvo Gomes de Oli-
verra. João Pereira. Godofredc
Monteiro. João da Costa Pinto
e Marieta Ferreira — Deferido.
Revista "Agricultura c Pecuária","Diário Popular", "A Folha do
Povo", "A Rua". "Revista Bia-
sUcira ele Turismo" (Oficio <•;.)
do Gabinete tio Prefeito) — Le--
galir_m as faturas Emérita Ara-
ruis c!e Matos — Deferido fican-
do sem efeito a consignação an-
tarlor.

3" S-CÇÃO DE DlisPIC-. — Exl-
gáncias a satisfazer: Helena Or-
lanüo da Costa Sharpe e Manca-
rida Dticloz Portugal - Juntem¦ os requerentes eis titulos de no-
menção e 'ratificação adicional
Cabrieln Costa — Junte eerti-
tiêo dc te.nno de sei viço de Io dc
Abril de 192i até a data da apn-
sentadoria: MarceJlno Mesquita

Junte o titulo ele nomeação.
João Narciso dr Melo Júnior —
Junte titulo de nemeação e cer-
tldâo de teinoci rie serviço de 4
de Janeiro ds 1925. até a pre-
.rente data. José» Maria Granado

Apresente' certidão do tempo
d- serviço do neriodo de 2 de
Abril d ¦ '923 até . presente data.
Artur Oliveira M ,o!l — Junte
rs titulos de nomeação e gra t/i-
ficarão adtclor-al. Oscar Pereira
c!a Silva — Junte certidão rie
temno dc serviço de 1° de Jnns-i-
ro de 1932. até a presente data.
Horació Lemos e Manuel Bar-
leosa dos Santos — Juntem o tt-
tulo de gratificação nciic'onal.
."os. rie Oliveira Paixão. Siivano
Carlos Dias, Martele Maxuniano
Pereira Torres. Carno José ri.
Silva; Clarindo da Silva Amaral.
Euclides Freire Alemão. Joáo
Fernandes Barros, Álvaro Augus-
to de Sousa Reis. Antônio Lonos
e Joaquim José No?u_ra — Do-
ciarem os requerentes se- estão

nnl, e, cm caso afirmativo; jun-
tem o respectivo titulo.*

DIRETORIA DE RECEITA -
Trans-iisí-io d. prepriecíade: Es-
Irada Monsenhor Fellx 807 —
Cobre-se sobre D:000?; rua Pe-
reira de Figueiredo 212 — Cobr.
se sobre 11:0005; r. Sapopembet
177 _ cobre-se sobre 16:.00$;
r. Operário Saddocl: 106 — Co-
bre-se sobre 6:400S; r. Genéslo
de Earros 117 — Cobre-se cobre.
6:600$; r. Eugênio Novo, lote 453

Cobre-se sobre 2:000$. r. Ita-
plrú 173, c. X e XI — Cobre-se
sobre 15:000f: r. Antônio Sarai-
va 103 — Cobre-se sobre 5:500$;
av. dor, Democráticos 806, casas
I a IV e outro — Cobre-se sobtu
07:500$: r. Firmino Fragoso 47

Cobre-se sobre 11:000$.
Comissão permanente do im-

posto de transmissão — Exigen-
cias: 17° Oficio — Adquirente,
Maria da Gloria Fernandes Dias;
20° Oficio — Adquirerite; Maho-
med Ali. 5° Oficio — Adquiren-
te, Albano Augusto — Compare-
çam para esclarecimentos. *

DIRETORIA DE FISCALI-
ZAÇAO — Atos do Diretor: —
Transferindo a 4o oficial Ma-
dài.na Mocelin, de Ajuda para
a Sub-Diret-oria ; — os fiscais
Jacinto Lopes Quintas, de Aju-
da para Santa Teresa; Miguel
Alexandre, de Ajuda para Sanea
Teresa; Francisco da Cunha
Storino, dei Engenho Velho para
Rio Comprido.

Designando o Io oficial Aqui-
les Pederneiras para a Delega-
cia Fiscal de Santa Teresa.

Despachos do Diretor: — Ma-
rio Ludolf — Relevo.

Eduardo V. Pederneiras — Re-
levo, em face das lr.'ormaçóes
no processo de Mario Ludolf.

Américo Pereira — Companhia
Brasileira de Imóveis — Relevo.

Dagmar Munlz — Deferido,
pagando o expediente.

Dagmar Muniz — Deferido,
quanto ao exercido de 1937, pa-
gando o explente.

Luigi Jannuzzi — Reduzo a
50S000, pagando no prazo de 8
dias se ainda não estiver julgado.

Altamiro Garcia — Baltazar
Araújo — Companhia de Segu-
ros Home de New Vork — Emo-
ingt 4: Cia. — Ernesto Emílio
Allan — Elmasa Monassa' —
F .zendas Carioca Ltda. — Ir-
mãos Goller — J. de Paula Go-
mes — Sebastião _ Correia —
R-ginaldo Rodrigues Veiga —
J. S. Gomes _: Cia. — J. A. Be-
zerra — Mario Game_ra — Moi-
sés Isaac Cohen — Neves & Ir-
mão — Nelson Isidoro — Co-
bre-se.

M. M. Silva — Maria Isabel
Bivar — Manuel de Freitas —
Manuel da Fonseca — Miguel da
Costa Monteiro — Relevo.

Serio li Cia. — Reduzo a 50$.
pagando no prazo de 8 dias se
a' .da não estiver julgado.
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POLICIA
O QUE SERA' A DELEGAÇÃO
DE POLICIA CONTINENTAL
As bases apresentadas pelo Sr. César Garccz
no recente convênio realizado em Buenos Aires

PARA QUE A S.A. TEATRO
BRASILEIRA CUMPRA O SEU
CONTRATO — A Prefeitura, por
Intermédio da Diretoria de Edu-
cação de Adultos e Difusão Cul-
tueeal, notificou, hontem, a So-
ciedade Anônima Teatro Brasi-
leiro. concessionária do T.aero
Municipal, a anresentar dentro
cie 43 horas o elenco e o reper-
torio ria grande temporada 11-
rira que se deve re.--_._r no *:ro-
xímo mês -de Julho. Essa inti-
inação foi feita poraue a refe-
rida empresa não satisfez a ceei-
gencla constante do contrato
celebrado com a Prefeitura.

-08.5

ATOS DO PREFEITO — No-
meações — Foram nomeados, no
quadro da Direeoria de Limpesa
Publica c Particular, para o car-
go de trabalhador, os trabalha-
dores «oiitratsdos. da mesma Se-
cretaria Geral: Gregorio Manuel
de Santana, Mario Ribeiro do
Nascimento, Ubirniára de Frei-
tas Ramos, Nobrellno Herculano
da .Silva. Aflaudisio Antônio da
Silva, Antônio Maria de Abreu
e o trabalhador, extra numerário,
Francisco Roárlgucz Alvar,

.4po.enfe_fai.ei: — F' am apo-
sentados, no quadro c.i extinta
Diretoria ele Eivrenhala; nos ter-
mos do art. 156. letra dl, da
Constituição Federal, os trnb?-
lhadores: M° nuel de Almeida
Pontes, i_\i_. Pinto Teixeira. Luis
Cardoso de Paiva. Justino dos
Santos, Joaquim Gomes Pereira,
Adriano Gonçalves e os vigias de
2" classe Francisco da Cunha
Saraiva, Domingos Manuel do
Forte e Francisco Vieira.

P.eintegracão: — Foi reinte-
grado no car<eo de guarda fde.si-
gnado) da Diretoria de Segu-
rança, o cidadão João Batista
da Fonseca Filho, sem direito á
percepção de vencimentos atra-•zados.

Dispensas: — Foram dispen-
sados. do quadro da Diretoria de
So.uranca, a pedido, do cargo
do auxiliar de escriturario. Gas-
tão Moreira de Paiva: — do car-
go de fiscal de 2a ei-se. Anto-
nio João Torres Homem; — de
musico de 3a classe, contratado,
Carlos Pereira Dias: — e do
cargo de guarda, contratado,
Dlnorá M-.hario Coelho e Nor-
berto da Rosa Gulnter: — e nos
t--mos do art. 17. do Dec. 2.124,
de 14 de Abril de 1925. o cruarda.
contratado, Mario Scnueler Ju-
nior.

Exoncraeões: — Foram exo-
ner."dos, a pedido, elo cargo ele
i"ix!l'ar de escr!:a ria Diretoria
de Segurança. Nelson Moreira
Batista: e nos termos dn art. 17
rio :">ec, 2.124. de 14 rie Abril
d '925. o servente de 2a classe
da Diretoria d? Segúrar-Gài Au-
rellono Fo'is«"ti: e o enfermeiro
otixil'"- Robeilo D°ri-an.r de
imprim •• o trabalhador José
Mendes Mõpt'*lverne.

„ .ossitf £!„_._: — Fo! ano-
sentado, nos if*ni"-- do 5 - . elo
nrr. 4 . da T.-,i ifi_. ti. 13 da
Jait.ro d- 1926. a fiifermeii-i
ajudante Nair '¦Jeuinann.

mesmo carinho, fazendo-se nc-
cessario aparelhar cs campos ne-
cessá-los";

TRANSFERENCIA DA TM-
PRENSA NACIONAL — Foi a.s-
stnado, entre a Prefeitura e o
arquitáto-construtor Luis Zannv,
o contrato para a construção dn
dois pavilhões de madeira, nos
terrenos do antico Teatro Lírico.
Destinam-se esses pavilhões aos

serviços instalados na parte da
frente do edificio da Imprensa
Nacional, parte essa que será
demolida pela Prefeitura, para o
alargamento da rua Treze de
Maio.

Os pavilhões estão orçados cm
138:600$OO0, e a conclusão da sua
construção marcará o inicio da
demolição do predio da Imprensa
Nacional.

O FUNCIONAMENTO DA
SUB-DIRETORIA DO IMPÔS-
TO DE LICENÇA — Entrará,
praticamente, em vigor, na pro-
xima Segunda-feira, a reforma
do sistema de arrecadação cie
Impostos municipais.

O primeiro tributo a ser co-
brado, pelo novo sistema, será o
de licenças comerciais. A Muni-
cipalidade está convidando os
candidatos aos cargos de cobra-
dores fiscais que foram aprova-
dos na recente Inspecção de saú-
de, para se apresentarem hoie,
ás 12 horas, na sede da Suu-Di-
retoria do Imposto de Licença na
Feira de Amostras. E' que o ini-
cio da cobrança do imposto dc
localização de comercio, terá lu-
gar no próximo dia fl. obedeceu-
do as normas recentemente in-
-reduzidas na Prefeitura para -a
arrecadação dos tributos que lhes
cão devidos.

INSCRIÇÃO DE PROFESSO-
RES DE ENSINO PARTICULAR
— Comunicam-nos do Serviço du
Publicidade da Secretaria de
Educação e Cultura: — "Conti-
nuam abertas até o próximo dia
11 do corrente, as inscrições para
o exame de candidatos no ma-
gisterio particular de acordo com
o art. 23, do decreto n. a.763.
de 1 de Fevereiro de 1932 e letra
ei. do art. 15. cias instruções dei
Sr. Diretor do Departamento de
Educação, de 25 de Maio do mes-
mo ano".

DEPARTAMENTO DE EDU-
CAUÃO — De.siprie.oes — A pro-
fessora primária Jandira Lon-
reiro Pamplona, pura a Escola
7-2: o professor Diretor de Es-
cola Ari Monteiro, para n Es-
cola 13-9; o professor Diretor de
Escola Joáo Barbosa de Morais,
para a Escola 10-6; o professor
Diretor de Escola, Tomás Posa-
da, para a Escola 13-3 a profes-
sora primaria Do lila Correia
Vieira, para a 9-1 C. E. E.

Professoras primarias, para
função extra-classe no Instituto
dc Pesquizas Educacionais iDi-
visão de Obrigatoriedade Escolar
e Estatística»: Marta Carneiro
de Rezende. Orlandina de Maga-
lhães Ludolf. Helena Tlbau
Wolíf, Laura Arguellcs da Silva
Oliveira. Insp. tora de alunos Ma-
ria Esteia Lobo e professora pri-
maria Guilhermina Pinheiro Go-
mes.

Transferencias por permuta
— professora primaria Zilda de
Azeredo Lopes, da 14a C. E. E.,
Setor A. para a 10" C. E. E.; o
desta para aquela, Oriet.e de Sou-
ra Carvalho (Of. 26 da 14" C.
E. __., S-tôr A) . Dina Pacheco
Macedo, da 9» pnra a 12' C.E.E..
e desta para aquela leda Gisela
Panizza. Batlstína Osório, da
7a para a 12a C.E.E. e desta pa-
ra aquela, Marina de Matas Arau
jo e Sousa. Rosa Passos, da 9"
para a 7a C. E. E. e desta para
arjueln. Dulce Braga.

Transferencia — A servente
de 2a cl. Maria Alcla Clara Pe-
loso, da Escola 10-13 para a
Escola 10-21.

DE — Procedente da Gênova
com escalas, aportou hontem á
noite, na Guanabara o paquete
francês Cnuípciíta.

A seu bordo, com destino n es-
ta Capital viajaram os profes-
sores Gaston Ledue. Pierre Del-
fontáines o Robert Garric qua
vão lecionar na Universidade do
Distrito Federal.

O professor Gaston Leriuc -
figura largamente conhecida nos
círculos educacionais de Franr
ça. tendo durante vários anos le-
cionado Economia Política e So-
ciai nas Faculdades de Direito
de Caen. Roucn c no Centro de
Altos Estudos Militares de Pa-
ris. Os professores Pierre Def-
fontaines e Robert Garric são
nomes tambem. muito conlieri-
dos tanto em França como cn-
tre nós. O primeiro é filho elo
General Daífontaines; morto eu-
rante a Grande Guerra. Lesta-
hóu por muito tempo nas Facul-
dades Católicas de Lille e no
Lycée National de Meta sondo
membro de varias associações
scientificas não só francesas
como tchecoslovacas. O nrof.is-
sor Robert Garric que volta no
Brasi! pela 5." vez é doutor em
letras pelas Faculdades de Pa-
ris e Lille, colaborando quasi
quotidianamente nos jornais n
revistas de França, com artigos
de critica literária e estudos su-
ciais dc pedagogia popular.

Falando ligeiramente, inonieh-
tos antes de desembarcar, elissp-
nos o professor Gaston Leduc:
tenho oportunidade rie redizer,
ciue estou encantado com o meu
retorno ao Brasil, a convifj do
Dr. Alceu da Amoroso Lima;
para lecionar na Universidade
elo Distrito Federal. Essa instl-
tuição pedagógica ela qual já
fui lente no ano passada ô r.o
gérierò, pelo que observei, uma
das melhores do país.

E. terminando sua palestra, o
professor Leduc afirmou que a
formação elo professorado teem-
co secundário no Brasil, é um
problema que sabiamente a Uni-
vcrsiclade do Distrito Ftricral
vem resolvendo.

Os professores Pierre Deffou-
taines e Robert Garric, aborda-
eles por nosso repórter, tiveram
igualmente frases elogiosas para
com o Brasil, e suas organizações
de ensino.

A iniciativa da criação d \ De-
legação de Policia Continental
tem por objetivo precipito asse-
gurar melhor defesa da socle-
dade contra a criminalidade, por
melo de um auxilio mutuo e per-
manento entre os países sul-
americanas, oferecendo vantn-
gens que só na pratica poderão
cer avaliadas.

Nn America, ao contrario ao
que se verifica, na velha Euro-
pa, a extradição de criminosas é
sobremodo dificultada pelas le-
gíslacões dos diversos países, e,
principalmente, pela ausência de
tratadas especiats, como tambem
l„la falta de Intercâmbio .ntre
ns diversas Policias. Enquanto
essa dificuldade avultn. circuns-
tanclas outras vêm aumentar as
dificuldades da Policia contra
os delinqüentes, tais como a fa-
cilidnde de ingresso nas frontei-
ras de alguns uaises, notndamen-
te o Brasil. Era. pots, indispen-
savel que um melhor entendi-
mento se estabelecesse entre as
autoridades cios paises sul-ame-
rlcnnos. e foi o que- agora sa fez.

A instalação c manutenção da
Delegação tocará cm partes
iguais nos países signatários do
convênio. Ficará integrada por
um- representante de cada pais
signatário, cabendo a sua presi-
ciência a um d-.les. que pelos
demais será eleito para exercer
aquele cargo, durante um ano.
A administração geral ficará a
cttrgo de um secretario, direta-
monte dependente do corpo de
delegados, tendo á sua bisposí-
ção duas sub-secr-tárias: dc lm-
prensa e de Controle. São atri-
buições da Delegação:

— Informações e documen-
tacão — Esta secção terá a seu
cargo, entre outras coisas, a ela-
boração de um serviço publico
de informações sobre paradeiros
de pessoas,, ou assentamentos de
natureza puramente policial, de-
vendo tambem controlar o mo-
vimento cie passageiras de cada
e para cada um dos paises in-
teressados.

II — Delitos comuns e contra-
bando — Este Departamento
terá um "fichado", classificado
por especialidades c por países,
de todas os delinqüentes que ha-
jam sofrido duas ou mais conde-
nações por delitos contra a pro-
prlcdaáe-, ou contra pessoas,

salvo aqueles que o fizerem por
imprudência, ou quaisquer outros
motivas justificáveis. Cabe-lhe
ainda fornecer copias da pron-
tuarias de traficantes do escra-
vas brancas, das amorais e dos
contrabandistas de tóxicos.

III — ilíouiiiicntos trabalhista
e social — Esto setor abrange-
rá todo movimento social. In-
cluslve leis trabalhistas e sociais
de cada pais, média ds salário,
custo oe vida de operários, for-
ças e organização com que con-
ta cada pais no que se refere
ao socialismo, anarqulsmo, sin-
dicalismo e comunismo. O mes-
mo se encarregará ainda do ar-
oulvamento c classificação de to-
das as publicações legais ou não,
bibliografias, folhetos, ou outras
quaisquer publicações a res-
peito.

Além disso, a Delegação con-
tara com um corpo de traduto-
ras, encarregado do exame da
imprensa mundial e classifica-
Cão geral da mesma.

Integrarão tambem a Delega-
ção os Departamentos de foto-
grafia, correspondência, fichario
internacional, estatística e ar-
qutvo.

Afim de que o "Bureau Geral
cie Imprensa" esteja completa-
mente ao par da orientação so-
ciai o política de toda a lm-
prensa, principalmente da Ame-
rica do Sul, cada país signatário
sf compromete a enviar á Dele-
gação dois exemplares de cada
Jornal principal que se publique
nas respectivas capitais ou nas
cidades mais importantes do in-
terior.

São estas as bases mestras do
importante convênio que ocaba
cie ser firmado entre as Poíicins
da Argentina, Chile e Brasil. A
criação ria Delegação dc Policia
Continental é uma obra social de
grande alcance para o continen-
t/i sul-americano. Os meios se-
guros que cia faculta para a de-
belação de certos crimes mons-
tiuotos, como o trafico de es-
cravas, que constitua uma in-
dustria organizada na America
do Sul. bastariam por si sos
para imortalizar esta inspiração
feliz aue vem de consubstanciar-
se numa realidade das mais na-
trioticas c promissoras no com-
bate ao crime? nas terras sul-
americanas.

\ QUEIXA CONTRA UM
DIRETOR DO SINDICA-
TO DOS EMPREGADOS

EM PADARIAS
O QUE NOS VEIU DIZER O

ACUSADO
Registrámos, ba dlns. a queixa

que noa foi trazida pelo padeiroiv.uio Batista contra o Sr. Bor-
nard.no do Oliveira, diretor do
Sindicato doa Empregados cm Pa-
clnrlus c encarregado dei íornocoi

Gcsiioal para trabalhar nos esta.
electmontoH do rçcncro.

Dando acolhida â queixa du-
quolo trabalhador, nada main fl-
Bomba quo seguir as tradições
deste Jornal, na defesa dos opri-
mielos.

Hontem, porém, fomos procura-doa pala pessoa visada pelo pa-deíro Paulo Batista — Sr. Ber*
nnrdlno cl« Oliveira — quo con-
testou tudo quanto nos veiu dizer
aquole trabalhador o nos c.lbincl.
documentos que deixam cm evl-
dencla _. sem razCo da queixa do
padeiro Paulo Batista.

Acrescentou-nos o Sr. Bania. ~<
dlno do Oliveira que, no dia lu
deste mês. dera ao queixoso um
manorendum para ir trabalhar
n_ Padaria e Confeitaria Bri-
lhante, á rua Haddock Lobo 44.'..
O padeiro Paulo Bntista n_o í-;i
apresentou, no entanto, no e_.ta-
bolcclmento, entregando o memo-
randum a um colega, que íol tra-
bali. r no seu lugar, o que níio
agradou no proprietário da pada-
ria e confeitaria.

Era a terceira voa que o tra-
balh.-dor om questão desobedecia
ás ordens do Sindicato, rnzio por
que estava eusoènso.

DÍS-B-nos: por ultimo, n senhor
fl -rn-rcllno dei Oliveira, quo so fa-
zla acompanhar tío Sr. Constan-
Uno Machado, t-inbam diretor cio
Sindicato, nilo ser vôrdado tlvosso
puxado nenhuma arma para agre-
dir Paulo Batista, tanto mais
quanto havia no recinto mais dó
vinte OS30filados do Sindicato, quo
teriam pr.testndo centra a vlo-
lencla.

UM ACIDENTE DE
AVIAÇÃO NA BASE NA-

VAU DE SANTOS
AS INFORMAÇÕES RECEBI-

DAS NA MARINHA
As altas autoridades navais.

)>or intermédio' dn Diretoria dei,
Aeronáutica da Armada receba-
ram hontem comunicação l.ele-
Rratlca, do Comando da Baso
Naval, em Santos, adiantando,
que, o acidente sofrido pelo 2."
Tenente Darci Lopes Pimenta,
da Reserva Naval Aérea, ali,,
servindo, foi dc menos gravidade
para esse oficial, estando, porem,
inspirando mais cuidado, o me-
canico Elpídlo de Oliveira Ra-
mos. que acompanhou o aludi-
do oficial, no v6o que ambos
empreendiam,

A Diretoria dc Aeronáutica da
Armada ficou de receber, hoje,
mais detalhes sobro o aludido
acidente.

CONFEKENCIOU COM
O CHEFE DE POLICIA O

MINISTRO DA
EDUCAÇÃO

Esteve, hontem. A tarde no
Gabinete do Chefe de Policia;
com quem conferenciou, ciemo-
radamenti?, o titular da pasta
da Educação, Sr. Oustavo »'-'_-
paii-ina.

Segundo estamos informados,
a visita do ministro Capanema
á Chefátura de Policia prende-
se ao caso dos diplomas falses,
por nós já noticiado.

DELEGACIA AUXILIAR
DE DIA

Das 12 horas do hoje âs 13
horas de amanhã, está de servi-
co na Chefátura dc Policia a -.*
Delegacia Auxiliar.-

MATADOURO OF
cr".. .- Cnmvos -.1" Patítnnewi
Ao Sri Dr. E-tiy.ii- Po-.-t.nvUi';r^efeíto do D .Lri.-n P-d _al, n
Rr. comi t» ''"n.^ Ali1* s*^rp.
^ecrei".r'n Oí1'*". í'n ly-tírloi* **
Bemircnço. mívVh hòh-_i. p -^n-
"Pú.te oíi^:o* ¦•r''"t.H. í5'*. Prf-
feito. — Re»"nd'i r» 'nf-re d.o
nnt. -inr'o di in*-,v.*_,ivsjí !¦.{*&¦*"» o.-
¦lital es*-ivi'i r, _.-..in. Pr Mílils-
tro da Fa7e_.í-íi decidido s f?"«»
lotear ns tcr^-iÀs t*«|!io"ÀÍna'Hos"Cempr-i ti- -antn Cri'"" e ar-
ronda-los á psquenoa a_ric:ullo-
res.

Julrço tie nt:ti dever alvltrar a
V. Ex. sejam promovidos os ne'-
cessarios entendimentos com -
Governo Pederai; no sentido d»
que aqueles terrenos passem a
ser administrados pela Prefeltu-
ra. afim de nue possam ser trans
formadas em nast.ai.ens para
descanco do irado destinado ao
abastecimento desta Capital.

V. Ex. houve p:r bem. num
gesto que define o resgate de
uma divida da Prefeitura para
com o povo. determinar a cons-
trucão de um Matadouro Modelo.

E bem de ver que. como con-
sranenrin laçjca desse fpto. *.
abate no Distrito Federal deverei
tomar grande incremento, aten-
dendo ás notáveis características
técnicas do riovo Matadouro.

Isto posto, o problema do de'-
canco para o gado a ser abati-

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
DE ADULTOS E DIFUSÃO
CULTURAL — A transmissora
desta Diretoria irradiará hoje.
o seguinte programa: — A's 9
horas e 30 e ás 13 horas: Hora
Infantil — Estudos Sociais 'Geo
grafia): Continuação do estudo

j especial comemorativo do meio
T, centenário da Abolição. -.' au-

-!_: O Continente Africano. O
africano que vir ha para o Bra-
.il como escravo.

Das 17 horas e 15 minutos ás
13 horas e 15 minutos — Jorna!
tiu: Professores — Instrução mu-
ral r cívica pelo Sr. Padrs Frnn-
cisco Domin.ues Carneiro. Su-
plementó Musical — Lcoucavallo

Pagllaccl;
Das líi horas R 15 minutos lis

ir» horas — Jornal do Funcio-
nario Municipal: Noticiário nó-
ministrativo o técnico adminis-
trativo. Informações gerais.

Das 19 horas ás 20 horas —
Hora esppcial comemorativa rios
_.» anos da fundação da Escola
Rivadavla Correia:

Programa: — I — Hino Nacio-
nal pelo Orfeon da Escoin. II

Educação Feminina por Ma-
ria Augusta Bittencourt. III —
Na Bahia tem... arranjo ela
Vila-Lobos pelo Orfeon. IV —
Cinema Educativo pelo Dr. Ale-
xnndre Teixeira. V — Lição de
Geografia pelas alunas Aliette
Nogueira e Otilia Miguel. VI —
Piano — Fox-trot Gooei 7t:c?/it
mi/ lovc. pelas alunas Adelina
Peérrira e Zilda Ciacaglini. VII
— Hino ela Independência pelo
Orfcáo. VIII — Igualdade —
por Mnfa Augusta Bittencourt.
IX — Hino Nacional.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
— Despachos do Sr. Diretor —
Angelina Freitas — CoiisUiere-KÒ
a aluna dispensada dos exerci-
cios tísicos, de 4 de Maio a lõ
de Junho, obrigada, porém, li
assistir ás aulas da Educação Fl-
sica a partir da publicaçeio cies-
te despachos e a submeter-se a
rigoroso tratamento medico.

Alzira Holllnger Guimarães de
Matos e Elza Gonçalves Pinto —
Sim, deixando traslado.

— Exigências a satisfazer —
São convidados a comparecer á
Secretaria (procurar D. Maria
Lúcia i na próxima Segunda-fei-
ra, dia !), das 9 âs 12 horas os
responsáveis pelas seguintes
alunas:

Oldemarina dc Freitas Lavei'.-
veller, leda Cobas Costas, Lúcia
Rangel Reis. Judite Gomes Mar-
quês. Amnndii Alita da Silva
Pires, Celeste Pinto, Silvãndtra
Aurora Lacerda, leda Mves RI-
chàrd, Maria de Almeida, Liuba
I-ogan, Helena Ascenção Fer-
nandes Jorge, Célia Paiva e Sil-
va, Carlí Guardiã de Carvalho.
Maria José ele Ortegal Teixeira,
Maria Leticia elo Prado Botelho,
Edite de Almeida, Isa Marqueis
da Costa. Dalva Forrai, D"H
Nunes Vieira, terii Ounra da
Silva. Maria Ribeiro Natai, Ma-
rilla Costa Guedes. V.incla Clui-
mnráes Marques Barbosa', e Ma-
ria de Lourdes Costa Cruz.*

DIRETORIA DE QEGURAN-
ça — Compareclméntos: — A'
delegacia do 21" D. Policial, no
cila 9, ás 13 horas, os guardas,
Valdemar Antônio da Silva, Os-
valdo Pereira dos Santos c Luis
de Men £ nes.

Ao Gabinete dei Diretor. Se-
gunda-feira. dia 11. ás 14 horas,
o guarda. Mario Hissa.

— A' Delegacia do 13° D. Po-
licial. no nla D, ás. I» horas, os
guardas Benedito -Alve-s Pinto.
Artur Roque dc Almeida o ao 16"
D. Policial, no d'a 11. ás 12 ho-
ras, o comissário. Gcrval Bento
Dantas, e os guardas José Foiix
de Menezes, Fclisbarto Leite Pc-
reira.

DIRETORIA DE OBRAS —
Designações de comissões — Fo-
ram desiernades os engenheiros
Carlos Sch-.-rin Filho. Carlos
Soares Pereira c Abelardo de
Melo Xavier da Silveira para
precederem ao exame da usina
oe asfalto da Cia. Construtora
e Técnica Koteca S. A., verifl-
cando as suas condições de fun-
cioriatViento dc acordo com o cdl-
tal de concorrência para o cal-
camento á asfalto da rua Copa-
cabana: e Eduardo de Sousa Fl-
lho. Silvio dn Carvalho Leão
Teixeira e Jaime KritZ, parn
constituírem a comissão encar-
regada dc examinar as obras oo
que trata o processo n. 577.6;37.

ENTROU CONTRA-
MÃO

¦\ '-LIMOUSINE" OFICIAL
CHOCOU-SE COM O BOM-
DE E MAIS ADIANTE,

CAPOTOU DUAS VEZES
Violento desastre vcrificou-s..

hontem. na rua Vinte c Quatro
ele Maio. próximo ã estação do
Meyer. Subindo a rua, por ali
passava o auto oficia! do Ml-
nlsterio rias Relações Exteriores
n. 12.407. dirigido pelo motoris-
tá Manuel Maria cie Araújo, rc-
sidente ã rua Macedo Braga nu-
mero 74. que conduzia comei uni-
co passageiro o ajudante de mo-
tprista Eduardo de Almeida, mo-
rarior á Avenida Mem de Sá nu-
mero 24.

Tentando passar a frente dc
um ônibus, a iimouslns, defron-
te ao predio n. 1.171, entrou
contra-mão, ao mesmo temno
em que, em sentido contrario,
vinha <i bonde linha Piedade,
11. 2.015.

O motorista, em hábil mano-
bra. conseguiu passar, depois de
bater tíe encontro á parte late-
ral do elétrico, danlíicando-o.
Mais adiante, porém, desequill-
branclo-se. capotou duas vezes.
parando cie rodas para o ar, no
centro da rua.

O motorista' e seu ajudante,
retirados, apresentavam, apenas,
contusões e escoriações generall-
zadas, sendo socorridos pelo
Posto de Assistência do Meyer.

O trafego ficou interrompido.
A policia do 22' distrito, na pes-
soa do comissário Djalma Bra-
ga. esteve no local, requisitando
a presença ela perícia da Dire-
turia Geral dc Investigações.

Foi aberto inquérito.

O SANGUE __' A VIDA, PURGUE O SANGUE DE
PREFERENCIA AO ESTOMAC-O

iu ___ir__ii P-» ^i i ®*jWÊ&ÊWém
Inofensivo as crianças. Agradável como

REUMATISMO ! ÁCIDO URICO

!^í-__1í.4_í-___-.
licor
t

VITIMAS DE EXPLOSÃO
DE GAS

A propósito da noticia que ile-
mos, ha dias, subordinada no ti-
tulo acima, recebemos da Llght
a Regulnte carta :"O JORNAL DO BRASIL, em
.sua edição dc 4 do corrente, ho.
tlclou sob o titulo "Vitima do
explosão de gás" um acidento
de qus foram vltlmna dpls opo-
rarlõs dc uma oficina de serra-
lliriro. sita A rua José Lopes 114.
atribuindo a causa a uma expio-
são no encanamento do gás.

Proc virando maiores detalhes
sobre o acidenta, fomos Informa-
dos pè.n Suuerln ten dencla da So-
clé.e Anonvme du Gaz, do quo
03 ooerarlos em cvtusa sofreram
ns queimaduras referidas na 110-
ticln quando procuravam fazer
uma curva em um cano dc metal,
chélo de breu. e que por um mo-
tivo qualquer veiu a expodir. nada
podendo ser atrlbldo ao gás. cuia
rede de abastcoimbnto nem si-
empr atinge nquei!.. zona ela cl-
dade.

Sem outro assunto, no monien-
tr». aproveitamos o ensejo parei
apresentar-lhe os protestos do
nossa maior conslderaçüo e subs-
crevemo-nos."

O CONTRARIO...
CONTUDO. O OFICIAL PF-EN-
DEU O VIZINHO. SOB O PRE-
TEXTO DESTE USAR CALÇA

DE BRIM VERDE OLIVA

A' policia do 24" distrito com-
pareceu o 2o Tenente do Eecercí-
to, delegado da 16a zona da Ia
Circunscrição de Recrutamento
José Pedro Pais Leme, que de-
clarou no comissário Espirito
Santo, que os filhos de seu vi-
zinho Jaime Martins Bastos, jo-
gavam pedras em sua casa.
transformando a rua Maria Lo-
pes. onde í-eside. num inferno.

Apurando a proceden-ía da
queixa, a autoridad? soube que
se passava o contrario.

A casa que apresentava sinais
de apedrelamentn não era a do
oficial, mas a de seu vizinho
Jaime...

A' vista disso, o comissário
não tomou providencias...

Minutos depois, o 2° Tenente
Pais Leme trazia preso o vizinho
á deleeracia referida

Aqui está n homem. Kca
ri disposição do Sr. Ministro da
Guerra.

Mais, qual o motivo?
Está usando calca rie brim

verde oliva, o o.ue é privativo
dos militares.

UM FUNCIONÁRIO PU-
BLICO IMPRENSADO

ENTRE DOIS VEÍCULOS
Jo5é d? Oliveira Guimarães,

funcionário publico e residente &
tr-vcssii Afonso 33, viajava no cs-
tribo elo bonclc n. 352. cia linha'-Lapa-Barcas*-. Ao passar o ele-
trlco pela rua Visconde de Iril.àú-
ma. surgiu o ônibus n. 6, licença
li, 774, da Víaçáo Estr.Ia do Nor-
té. que, passando entre o melo-
fio o o bondo, cortou a frente
deste. Em con .equencia. o moto-
rlsta do ônibus, procurando des-
vier o veiculo, fê-lo ds tal fôrma
que o passageiro acima ficou lm-
prensado entre os dois carros, so-
frendo fratura exposta do teryo da
perna direita.

A Assistência prestou.lho os
curativos.

ATROPELAMENTO
Na rua Visconde ele Inliaílnia,

foi colhido por um automóvel;
hontem, ã noite, o comerei?¦ rlq
Antônio Compôs, do 43 anos, cio-
mlelllaclo ei rua Saldanha Aires
n. loa.

A vi* ima, que sofreu contusões
-enor-ll-ncltis, teve os socorroã da
Assistência.

rsss SIFJLÍS !
CRAVOS:

ESPINHAS !
ULCEKAS ! 

' -
FOliuNCULOS.

Tniiii-ni o unlco ilèpurnlivn oonsaírrnilci pc-ln cliis-i!
o im-lliiir elemento paru cioniliater n .mu-, pela via gástrica
ns (loençns ele sangue. Milhões ile pçssoei
anual _ inllhúcs ile vlelroa cm teieln i

medica n
H

¦iradas, venda B
do Sul. ÍJ
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Autores de vários assaltos1. ^
Identificados e presos pela Secção

de Furtos e Roubos da D. G. L ,

m_'-¦-•_•, ___:._m

o l-rclra üa SUvn e Olcgarlncj ile Sã Litmi, eis iluis meliante.
I.UIlllC.lill

A Secção de Furtos c Boubos,
ria Diretoria Geral cie Investi-
cações, acaba de prender os ia-
faplos, Laudellno Prrcir-a di SD-
va e Olgarlnd dc Sá Lima, auto-
res dos seguintes assaltos:

Rua Tenente Abel da Cunha
n -4, residências das pessoas
abaixo: -- Dr. Camilo Cassou;
onde furtaram: um ^q"0'.
oromàdo S. A. V. B. 1. w.
4"00- um relógio dc metal nmn-

um relógio dc metal amarelo,
para pulso dc senhora, marca.
"Iboro"; uma colcha ele secia e.ce
úe rosa. para casal: ua reslden-
ria do Dr. Francisco Luis dei
Araújo, onde furtaram imv y.tilc-
lò dc "palm-beaeh" nninreio
com etiqueta "Casa Uoelrigues";
na residência do Sr. Ari ílart,.
onde roubaram mil despertador
escuro, marca "Xételõx"; na re-
sidencia do Dr. Osmbnd Coelho,
mde roubaram: mn relógio to-

lo,'marca "Omcya" 11. 7345331,1 \e__0 _0m pulseira lambem

OS LARÁPIOS EM ATIVI-
DADE. EM NITERÓI

Ha poucos dlns, os luclrõ;s us-
saltaram a residência do Sr. H1I-
dobrando Drago, â rua Visconde
elo Uruguai n. 2Gfl, ca>'n VI. na
vizinha cabitnV- tle onde conse-
gulrahi carregar dois rclogloa d?
ouro c outras Jóias, al-m elo 4005
em dinheiro.

Aprossntada crucl-a á policia
aúmlnenss, foram felteis varias ln-
vestlgaçôes peln Eo-cão de Roubos
e Furtos, ela 3a D-leceacl-i Auxl-
liar. a qual conseguiu efetuar -

prisão do larapio. Chama-se ¦
Francisco Pcrslrá da Sllvn.
conliecldo pala alcunha dj
vado. , _,.,

Interrogado pela policia. Silva
confessou o delito, declaranelo que
já havia gasto o dinheiro que
roubara.

Dns jóias, estava ainda em seu
poder um r_ogio. que foi nprcen-
dldo. sendo restltuldo '
dono.

éle
mais

_ ri-

ao ecu

uo y)_o de eratiíicação adiciu- do, deve merecer do Governo J
OS PROFES .ORES FRAN-

CESES PARA A UNIVEIt.IDA-

REVISTA UA SEMANA — Ro-
bebemos o numero de hoje do de-
cano dos nossos semanários em
que. entre outros assuntos, se en-
contra vasta reportagem fotoira-
fica sobro o re. osso da Sr. Pre-
sidente dn Republica, n procl-S-O
d_ S. Jor.o, a lei do Salário Ml-
nlrno. a passagem elo general Jus-
to pelo Rio, o baile do C, R. Bo-
quelrio do Pa__o. o almrco ao
R.neml Oóls Monteiro, o Dia da
Polônia, o Io de M_ii. o antver-
_ .r'o de Flori .no Polxo-O, a inati-
ju ."!"• da ExppB.e*-. c1"* Viaçáo,

o üla ran-Amcrlcano, etc. 

VITIMA DE UMA AGRES-
SAO EM NITERÓI

Procurou, hontem. o Pronto So-
corro dc Nltsrol. afim de receber
curativos. Emllla Pnlva do Amn-
ral, portuguesa, branen, casada,
do 44 anos e rssldentc A rua SU-
velra da Mota n. 2. K qual apre-
sentava uma ferida contusa na re-
Rião fronto-oclpital o csconnçôcs
na foce.

Emlll . e-o ser medicada. d;cln-
rou que havia sido agredida, a
lata. por um indivíduo cujo nome
ela ignora. *

A n-Mcl.. local nãj t.ve scleacla
cio fato..

FICADO POR UMA
COBRA EM NITERÓI

Hontem, ft tarde, estava traim-
llinmlo no quintal ela casn n. 325
dn rua 22 ele Novembro, no bairro
do Fon.ecn. na vizinha capital.
Carlos Cardoso, brasileiro, branco,
casndo, d. 41 pilas c morador à
travessa Beln Vista n. 55.

D- reoente. dentre o mato que
existe lio referido quintal, uma
cobra saltou sobre Cardoso, pi-
cnr.üo-o numa perna.

. vitima foi meclicnda no Posto
cio Pronto Socorro elo Niterói, onde
lh» aplicaram um Injeção de soro
nntl-oflcllco.

Cardoso sofrerá um ferimento
confuso ao nível elo terço inferior
da perna esquerda.

MORTO NUM QUARTO
FECHADO!

O DESAFORTUNADO HOMEM
SENTIU-SE MAL E FALECEU

O alfaiate estabelecido A rua
Coronel Tamarindo n. 430, em
Bangú, Paulo Fisçh. quando
chegou li sem residência, nos
fundos dc seu negocio, e abriu
o quarto que se achava fechado,
aposento esse que esperava alu-
gar, encontrou um homem caldo
ao chão. .'

O alfaiate, deu alguns ponta-
pés no corpo do intruso. sunon-
do que se tratava de um deso-
cupado. Mas, o desconhecido
nilo se movia. Dentro em pouco,
o negociante verificou que o ho-
mem estava, morto. .

Comunicado o íáto a policia
do 27° distrito, compareceu ao
local o comissário João Elias,
aue apurou chamar-se o infeliz
Orestes Socco. que tinha 40 anos.
Seu corpo foi removido para o
necrotério do Instituto Medico
Legal, depois que a pericla da
D O. I. verificou que o desgra-
«•«•.íi. sucumbira dc morte na-
tural.  .

parn bolso: do Dr. .lamil Cassa-
— um relógio cromado, marca
"Otnena". n. 7740555. para boi-
so- um anel ile- ouro ele grau; do
Dr. Cunha Melo Filho, um es-
tojo niciueiado para "Olllcl. .
na residência dc D. Maria da

Cosia, onde furtavam: um anel
de ouro com 14 brilhantes r um
rubi ao centro, liara senhora;
um anel de metal amarelo coni
uma pedra azul para

fo-

criança.

lenda, murei "Om-ga Tlssot" n.
745839; uma caneta tlnteiro Ic-
Içada e rodeada por uma cobri-
nha branca: um terno do cise-
mira marron listrada; na res}-
dencla do Sr. Moisés Alves tio
Carvalho, onde furtaram uma
cigarreira branca; c. finalmente,
na residência do Sr. Domingo-".
Coccn-a, onde roubaram um
relógio de ine-lnl branco :; 11.
marca "Sublime".

PEQUENOS ACIDENTES
EM NITERÓI

Nltorol

ele

portu-

No Pronto Socorro dc
foram medicadas, bonlvn», ns se
güln-os pessoas; vitimas cie lw
qüe nos acidentes :

— José Antônio dome
ceue-, casado, de ae nuos a r-'i-
dente A Avenida Sete dc Setom-
bro n. 58. com feiiclns contu.s-.is
nos 2o o 3o art-llios elo pé esquer- |
do. produzidas por fragmentos ele
V '.-."'Romelr- 

Figueiredo, branco,
solteiro, de 20 anos. empregado ela
Companhia Brahma e morador _
travessa Carlos Goniv-s n. 70. com
f-rlda contusa na região superei-
liar esquerda, em conseqüência ue
uma queda.

CAIU DO BONDE E ERA-
TUROU O NARIZ

Na oeaslilo om que tomava
bonde cm movimento, liontei
noite, na Avenida Pa.sso-. fnl.senu-
do-llie o pé. foi vitima dc violenta
quedo o contador. Italiano, Ângelo
Mnri.o. tle Oi auos. morador _ roa
Peçanha dc Barros n. 5-, em Iui-

Sofreu o pobre homem fratura
exposta c!i?s osses do nariz e leve
os socorros ela Assistência, roço-
lhondo-re. apôs. á sua casa.

uni
i. A

ontlo trabalhava, oo pass_r pela
Praça cin Republica, foi nçomo-
tido elo uma sincope, vindo lo_o
depois n íalcc.r. .

Comunicado o fato a delegacia
do 10" distrito, tol eio local o co-
mlssario Alberlco Viana, que fea
remover o cadáver para o n-cro-
tcrlo clu Instituto Medico Legal.

OA-ITO 13:181 ATRÒPE-
LOU UMA SENHORA

. POLUÍA prendeu em fla-
GRANTE O MOTORISTA

Foi vitima ele um desastre ele nu-
tbmovel; hontem', á tardo, na.rua
Senador Eüseblo; proxlmo_á Praça
Onze do Junho, a Sra. Deollnda
Alves, de 45 anos. moradora a ru.»
D. Zúlmlra n. 4-2.

Nn ocasião em í|UC pro_na.a
atravessar aquela via publ-c-n, foi
a referida dama colhida polo nu-
tomovel n. 13.181, conduzido pelo
motorista Ant.nilo Dantas, sofreu-
do. om conseqüência, contusões o

-<_-V_- à" vitima os socorros cbi
Assistência, depois do quo¦ so rc-
colliou no sei?domicilio, o moto-
rístà culpado tol preso e autoado
pilas autoridades do 13» disa..o.

REGIME DE YERAO.ad- ^mi_f_^____- g_a3s_s-
trabalho cio dia e quando a^tem-

trou

FOI ACOMETIDO DE
UMA SINCOPE CAR-

DIACA E FALECEU EM
SEGUIDA

O sepntolro Josí ela Costa Ro-
drigues. do 43 anos. residente a
ruá Visconde de Itnúna n. -5.
aunndo r- .i-.^m'nhavn. hontem;
pela "ian -V n->r.i n fnhrio» dc
c - ados da rua do Costa n. al,

sair ele casa de manhã, em ve.
do clássico café com paee,. e pre-
ciso tomar uma fatia ele carne
ou ovos com lesumes. frutas <ia-
manteiga e café. E cm mele. dc,
rania. banana, etc», leite. pao.
t._bSiho do dia será feita uma
refeição de cereais, frutas
ieite. -r / ,£S.. —___ -.

o

&_~N*;
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otas bociais
ELEGÂNCIAS

Nas saltos elegante., oriliinien-
tidos com uniu arte Inteligente e
.••ubtii que harmoniza ns alfaias
preciosas com M telas esplendi-
«ias c ca, objetos clc rica tnlança
ou de velha prata, reuniu-se no
ilm da tarde dc ante-hontem, o
brilhante grand-.mondc quo n
Embaixatriz Oscar cie Teffé con-
\idou para um cock-tatl. O.s pc-
quener, grupos, em que se ndnii-
iam as mais fascinantes figuras
cia alta sociedade carioca con-
versam aqui. ali. aoolá, ora á luu
tênue do uni magnífico armt-joitr,
«¦íi diante de uma esplendida
montrá, repleta cie bibelats rn-
ves. colecionados pacientemente
pela nobre paixão artistlon cio
Embaixador de Teffé; E o luxo
e a beleza desses ambientas, otn
que tildo ei feito liara o conver-
.a e cs prazeres de espirito, duo
a todas as palestras unia esnlri-
tualidade, um encanto, que ias-
cinam.

A Embaixatriz de Teffé receoc
i-cin aquela graça aristocrática
qiuie lhe assegurou .sempre nas
cortes européias os mais lindos
T-tunfoí. E o Embaixador de T:í-
Já cerca seus convidados de tc-
cias as amabilidades.

De momento em momento,
chegam mais convidados.

1 senhora Getulio Vargas, es-
posa do eminente Sr. Presidente
>;!a Republica. chega nesse mo-
mento. e todas e.s atenções se
concentram tia ilustre senhora
eme. com tanta distinção, tanta
elegância e tanto encanto, sabe
ser a primeira dama elo pais. E
c com ágil espirito o uma per-
feita gentileza que Dona Darci
retribue as homenagens que lhe
são riirinida.s.

A senhora E. G. Fontes, im-
presslonahte de beleza e clegati-
cia. chega nesse momento, os-
ttintando uma toilcllc iricompa-
í-avelmentè clne. Todas se apres-
sam a beljãr-lhé a mão;que, pela
sua íinura. é digna üe admü-a-
ção.

A formosa senhora Henriaue
Dodswortli, esposa cio ilustre
Prefeito rio Distrito Federal tem
no smezrf-sei cio Rio uma situa-
rão d? esoecial prestigio. A sua
rara distinção e a .sua formosti-
ri. n que sa alia um brilhante es-
plrlto; conquistam as maiores
admlraeôBS e respeitos.

A senhora Luis Simões Lopes,
semnre admirável cie elegância,
recebe cumnrimei-itos nelo seu
sucesso no Carnaval de Poços do

Caldas. Num travetlti de Cliar-
les Chnplln, que a Ilustre sonho-
ra adotou para os bailes corna-
valescos de Poços clc Caldas, foi
a nota brilhante ria estaçfto.

Gosto cie passar de grupo cm
grupo, cumprimentando os co-
nhecldos, ouvindo trechos de
conversa, que te perdem.Adorei Petropolis. este ano;
a estação esteve magnífica.

Pois Caxambú' excedeu a
todas ns cspcrl.atlvn.s.

-— Gostou dn Comedia Fran-
cesn?...Vai Domingo no Jockey?...

A sonhóíá Ministro Álvaro de
Teffé. admirável na elegância
duma tollette volre. que lhe vai" ravlr. o o centro de um grupo
brilhante.

A senhora Melo Viana, alta,
harmoniosa e distinta é cumpri-
mente dn pela sun elesancin.

A Embaixatriz Rsgis do Ollvei-
ra com a sua graça cheia de no-
brézai a .sita distinção e a sua
amabilidads. anuncia a sua pro-
xima partida parn a Europa. To-
dos lamentam desde logo a au-
sencia da ilustre senhora.

E" lamentável que o arand-
monde carioca nfto a tenhii neste
inverno. Mns, no mesmo tempo,
todas devem se nlegrnr com a
sua presença cm Londres, onde
o senhora e o Embaixador repre-
sentam eom tanto fulgor a so-
cledadn brasileira.

Alguém lembra nue a Embai-
xetriz Resis de Oliveira, que é
uma excelente virluase, compon-
rio e tocando admlravolmente.
bem poderia dar um concerto só
nara os amigos intimes. A Em-
balxatrlz Reais cie Oliveira nro-
mete. *e o tempo lhe nermltlr.

Sli imitas despedidas, tan-
tns visitas...

A Embabcatrlz cie Teffé não se
cansa de -homenagear setus. cóli-
viciados, o tudo com uma graça
fina, amável, nue cativa. Alguém
pergunta no Embaixador cie Tef-
fé noticies de seu Jovem c brl-
llianto filho. Manuel. E S. Exclà.
eliz qt'e o grande volante brasi-
leiro deverá correr por estes bre-
vei dias na grande prova de Tri-
poli.

A's 20.30 horas, começa a de-
bandada. E é com uma deliciosa
impressão de encantamento que
se deixa o elegante palácio da
Praia de Botafogo.

CHERMONT DE BRITO

NOTAS

'Aniversários

Fazem anos hoje ;
Aa Exmas. Sins.:
D. Lulza Teles ele Lima, esposa

d? Sr. .Torpe de Lima.
D. Marlana Daltro etr. Andrade,

enppsa do Sr. Antônio Miis dc
Andrade, funcionário da Llglit.

os Srs.:
Or. Gilberto Amado, diretor da

Biblioteca ein Itamarati.
Capitão caries Gouveia de Al-

_".etda Filho.
Nllton de Alcncastro Oraça. alu-

no da Escola Militar.
Osmundo Pimentel Noto, filho

do Sr. Osmundo Pimentel Filho,
funcionário municipal.

AGUA DE COLÔNIA

QMÍM ds MIM
lim perfume Inesquecível que
marca os momentos mais cx-

presslvos de sua vida.
Distribuidora: Perfumaria l.ci|ics

5. Paulo
(C 00G64

ltlo de Janeiro

Conferências
Em o culto religioso dc amanha,

na Cruzada Espiritualista A rua
Luis de Camões. 22. tis 10,30 lio-
ras, haverá comemorarão solene
do Domingo das mfics e exercício
do Mès dc Maria. Haverá pregação
religiosa e as cerimonias simboll-
<:aa das mí-es ajoelhadas e doa
cravos brancos e dc cores, em ho-
men agem As meles vivas c mortas.

Hor.tenasens
Hoje, ás 12 horas, no salão ele

honra do Automóvel Clube do
Brasil, será oferecido ao Lijular
da pasta do Trabalho. Dr. Valde-
mnr Falcão, um granei, almuço de
c-rdinlidncle. oferecido pelas clus-
sos patronais, trabalhistas, amigos,
sindicatos c admiradores de S. Ex,

 Por motivo de força maior,
o» organizadores do bamiueto que
seria oferecido, hoje. no Automo-
vel Clube, no Dr. Francisco Me-
liuzes Pimentel, Interventor do Es-
tudo do Ceara, trarisférlíairi-no
para o cila 14 elo corrente, no
mesmo local. As listas continuam
á disposição dos interessados; nos
seguintes lugares : Jorttnl il" Cn-
nierelii, Casa Carvalho e portaria
do Automóvel Clube.

fcestas •
Passa, amanhã, c aniversário na-

tabelo clfi Sra. D. .lanclirr. de MI-
ronda GorcUlha, professora da Es-
cela Bolívia, que será homeua-
Ceada pelos seus alunos o pessoas
das suas relações de amizade.

Condecorações
O Capitão - Tenente Aptilero

Anular Doto de Melo, acaba ele ser
agraciado pelu governo cubano,
rom h condecoraçfio dc Oflclnl da
Ordem de Honra ao Mérito da
Crus Nneional de Cuba.

A cerimonia no agraciado foi
feita pelo Sr. Mlnlstt José Ito-
berto dc I acedo Soares.

Casamentos

Para etnia liuslo um tom,
Para cãiln pile uniu côr.

Pó dc Arroz
-ÔRYGÀM de GALLY

¦<& pá de urro/, ijue valoriza
ft própria beleza.

frjstrtTtilcloru:
.F.HFIMAIIIA LOPKSI

Tlln cie Janeiro — 8; Paulo.
(C 00603

Reuniões
Realiza-se hoje, ás 13 horas,

SP reunião mensal da União de
Casses femininas do Brasil,
sendo oradora a sen,->orita ste-
Ia Amaral, que dlssertará sobre
o Cooperativlsmo.

Essa reunião terá lugar no
Edlficlo Rc-:, 12° andar, sala
1217. sede do Grêmio Paraense.
Koivtsiios

Contratou casamento, hoje, com
a -Srta. Zilda Barreto Sampaio.
íilha do òr. Adolfo Barreto Sam-
paio. alto funcionário bancário, e
d- Sra. Maria da Concelç\_ Ba--
rotu Sampaio, o Sr. Ctd .1: enes
do Prado. Industrial, filho do fa-
leclclu IndUf trlal farmacêutico.
H-morto do Prado o da Sra. Ana
Ximencs da Prado. (73ai0

¦ —— Contratou casamento com
* Srta. Copcelvao Franc... filha dc
Major Pedreira Franco, o Sr. Jo&o
C-mstanflno Ribas, funcionário
«¦• /-•-.claçüo Brasileira dc Ini-
i *. i».

Reallzã-se, hoje. o enlace mu-
trlmontnl do Sr. Antônio Morais,
do Corpo de Bombeiros, com a
Srta. Cristina De Biase,

O ato civil serA Ãs Il horas; na
6.' Pretória e. o religioso, as 17,:j0
horas, na Igreja dc N. 8. da Sa-
leti". Ser.Vlrfto üe padrinhos, no
civil, o Sr. Mario cie fliase c D.
PlorJntla do Biace, e no religioso,
o 8r. José Calim e D. Emertn-
clana Maria Cosentlho.

Reallzá-sé. hoje, o enlate
matrimonial da Srta. Carmen Ro-
drlguçs Roblfiez, sobrinha d ¦ Dr.
Gregorlo Garcia -Seabrã Júnior,
auditor de Marinha, e de sua es-
po3a, D. Maria Soledade Seabva.
com o Sr. Mario de Morais, ln-
duatrial nesta Capital.

Scrilo paranfnfos da nólva, no
civil, o Sr. Alfredo Seabra, con-
ferente da Alfândega, e w cs-
posa, D. Carollna Seabra, e no
religioso, o Dr. Oregorlo Garcia
Seabra Júnior e esposa, D. Maria
Soledade Seabra. Por parte do
noivo, serão paraninfos, no civil
e no religioso, o Sr. JoSó Ceei-
iiano ele Andrade. Diretor elo Ban-
co Andrade & Arnaild e sua espo-
sa, D. Ana de Andrade,

O ato civil será realizado As 10.30
horas, na S.a Pretória Civel. pelo
Juiz Dr. Edgar Limoeiro e o re-
llgloso será efetuado na Igreja-
M-.trl- dos Sagrados Corações, h
rua Conde do Bonfim.

Os noivos receberfio os cumpri-
mentos na Igreja, embnreanclo.
pouco depois, em viagem de
nupclas.

Renllzn-se. hoje. o casa-
mento elo Sr. Inácio Antônio RI-
beiro, comerciante nesta praça,
com a Srta. Silvia Dança. Serílo
paranínfos, no civil, os Srs. Al-
varo Moreira Pinto e Luctlia Dan-
ca Pinto, e no religioso, ¦> Sr. ,7os6
Ferreira da Costa e D. Hilda Fer-
relra da Costa.

Viajantes
A bordo do Santn.«.*regressou de

Fortaleza, a Srta. Ceei Cruz, per
tencente a uma das mais distinta,
famílias cearenr.es.

Fa!»t"*.jiMentns
vruv.. a. j. peixoto nn

CASTRO — Faleceu, hontem. tt
noite-, ein sua residência, A rua
cio Matosa n. 83, a viuva do Sr.
A. J. Peixoto cie Castro, von--
randa geriifcorà do Dr. Peixoto de
Castro, ennh?cltio ttirtmtn d ore-
stdente ela Comnanhla Brasileira
do Empresas Civis é casado com
a Sra. D. Zélia Gonzaga Pol-
xo*-o do Castro.

Alem desse, deixa a extinta mal/,
or. se.Tulnte.. filhos:

D. Lconor de Castro Ferreira,
casada com o Dr. Alberto Fer-
reira: D. Joad,ulna Peixoto de
Castro, casada com o Dr. Eurico
Dal amaro S. Paulo; D. Maria
Amélia Peixoto Movais ele Sousa,
viuva do nr. João Novais de Sou-
sa. e D. aulomar Peixoto Calaza,
casada com o Dr. Paulo Calaza.
o os flcnilntes n-Hos: Dr. L. de
Caütro Ferreira, Dr. Jofio Novais
ele Sousa Júnior, D. Amélia Fer-
reira Vlann. cnsae'» eom o Dr. Ed-
gare! Mlguelote Vlnna: D. Maria
Cândida Pelxotn Paiharcs. casada
com o Sr. Heitor Palhares: Dr.
Gerardo José S. Paulo. Erlco
Joaquim S. Paulo, e D. Marlta
Novata cie Sousa Alencar, casada
com o Dr. Amarlllo dc Alencar.

O «eu sepultamento se darA
lio)o. salnei-i o f?retro As 17 ho-
ra. da casa acima para o cerni-torlo de S. Francisco da Peul-tencia.

* SANTO DO DIA
S. Estanislau, Bispo c

Mártir
Eíitanisliiu era polaco cie orl-

gem, mas fez, os seus primeiros
estudo sem Paris. Ficnndo orffto
em verdes anos, deu aos pobres
a quasl totalidade do seu pin-
ítue patrimônio. Consagrou-se
depois com nrdor ros estudos sa-
grados, ordenou-se e foi nomea-
do Conego de Cracovla c mais
tarde Bispo. Reinava então lio
Polônia Boleslau II. qtle dc
guerreiro anda?-, descambou em
vlolcso sem freio, dando pauto
a amores criminosos o Ilícitos.
O Santo Bispo chamou-o á or-
dem é fez todo o possível tio.
eliminar o tremendo escândalo,
mas com tais carinhos nnsfin.'!
lor-voti criar no rei um inimigo
Implacável que Jurou vingar-se.
Primeiro acusou o santo Prelft-
do de ter adquirido por meios ili-
citos um terreno que fôrtt mr-
tende de um tal Pedro, faleokio
Ia em tres anos. Esta acusação,
por injustíssima, comoveu sobre-
modo a Estanislau, que so lati-
cou aos pes de Deus e eom fer-
ventos preces alcançou que no
tribunal comparecesse o drfun-
to Pedro a desmentir fonnil-
mento o rei. Desesperado. Boles-
lati comprou malvados que oes-
sem a morte a Estanislau; mas
os peitados nüo tiveram coragem
o caiu-lhes das mfios o ferro ho-
mlcldn. Num acesso de raiva
Boleslnu procurou pessoalmente
o Santo Bispo e. achondo-c no
altar, ai mesmo lhe deu a mor-
te; o mandando cortar em pos-
tas o corpo do mártir mandou
que os dessem aos cíles. o que
niio chegou a efetuar-se. O tu-
mulo cio glorioso mártir íoi co-
ploco caudal clò milagres.

MISSA DE AMANHÃ
Terceiro Domingo depois

da Páscoa
INTROITO

Jttbilai a Deus, toda a terra,
Aleluia: Cantai páálmos em
honra de seu Nome: Aleluia':
Dai-lhe gloria cem vosirfís lon-
vores: Aleluia, Aleluia, AleMIa.
Ps. 65. Dizei a Deus: quão ter-
rlvel és, Senhor, em tuas obras:
pela grandeza de teu poder tln-
¦belamente se te suJeifarSo teus
inimigos. Gloria ao Padre, ao
Filho f no Esnirito Sento As-
sim como era no principio, aso-
ra e sempre, por todos os se-
ctilor, dos séculos. Amcn,

EPÍSTOLA

(Pelr , r. II.)
Caríssimos: eu vos roso, cciliiò

a peregrinos e forasieiros, qus
vas abstenhais das eoncupiscen-
cias carnais, que contra a alma
IKile.lam: t.nde vossa conduta
honesta entre as gentes: para
que, vendo vossas boas obras,
glcrifiotlem a Deus tio dia de
sua visita, nor aquilo mesmo, pui
que hotè falam mal de vós.-corno
ele malfeitores. Série, pois sujei-
tos a toda Humana criatura por
amer de Deus: seja ao Rei. eo-
mo Scberano. seja aos governa-
dores, como enviados tl'Ele, para
cestlgo dos malfeitores, e lòuvõr
rios que bem fazem. Porque ns-
sim 6 a vontade cie Deus, que.
liem fasehdo, tapeis a boca á
irtnoraneia dos homens loucos:
como livres e não como teneio
a liberdade por capa de malícia,
senão como servos de Deus.
Honrai a todos: aniRl a fraterni-
dade: temei a Deus: respeitai o
rei. Servos, su.ieltal-vos eom to-
do temor a vossos Senhores,
não somente aos bons e luinia-
nos. mas também aos riitoro.íos.
Porque isto agrada a Deus cm
Jesus Cristo nosso Senhor.

EVANGELHO

(S. João. e. XVI.1
Naouele tempo, disse Jesus a

seus discípulos: — Um pouco. .
nao me vereis, e outra vez uni
pouco, e mo vereis; por quanto,
vou no Pai. Disseram pois nl-
guns dc seus discípulos uns aos
outros: — Que é isto que nos
diz? Um pouco, e não me ve-
reis; e outra vez um pouco, e
m" vereis: e porquanto vou ao
Pai!

Assim que diziam qüe quer cio
dizer com este pouco? Não úaüe-
mos o que diz. E Jesus conhe-
ceu que lho queriam perguntar.
e disse-lhes: — Perguntai entro
vós ncerca disto quo ciisso: --
Um pouco e não me veieis, e cm-
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RELIGIOSAS
XI Semana Eucaristica
Aproxima-se o fim deste congresso religioso —

Aumenta o entusiasmo dos fieis
Constituiu uma apoteose a

Hora Santa da Mocidade Mas-
culina. realizada ás 22 horas de
Quinta-feira. Centenas do mo-
cos, em sua maioria congreea-
cios marionos, encheram a Ma-
triz de Santana.

O RíV. Padre César Dalnsse,
S. J. diretor da Federação Ma-
riana, foi o pregador. O ilustre
Jesuíta manteve o auditório em-
polgado com suas tocantes pala-
vras. Dividiu o pregador a Hora
Santa em duas partos: na pri-
meiro mostrou que Jesus na Eu-
caristià era a unica o vercladei-
ra vida, demonstrando sua asser-
ção oom ns palavras da Sagra-
da Escritura; na segunda parte
mostrou que a Virgem Maria
era o unlco farol que nos nlumia
nesta vida. Com estes conceitos
despertou nos assistentes o de-
sejo de viver a vida eucaristico
com o auxilio e proteção de Ma-
ria Santíssima.

O "Dia do Papa", hontem co-
memorado nos festejos da XI Se-
mana Eucaristica, que está sen-
do celebrada na Matriz de San-
tana, por motivo do 12° anlver-
sario da fundação da Obra da
Adoração PSrpetua Brasileira, e
em adesão ao 34° Congresso Eü-
carlstlco Internacional de BU-
dapest, foi um dos mais brl-
lhnntes desta Semana.

O programa desenvolvido foi
o seguinte:

A's 8 horas, houve missa e
comunhão geral, pelo Santo Pa-
dre e suas Intenções.

A's 17 horas, houve "Hora So-
Iene de Adoração pelo Santo
Padre o Papa", sendo orador o
Revmo. Padre Dr. João Batista
da Mota Albiiciusrque.

Presidiu a Hora Solene de
Adoração, dando, no final, a
beneão do Santíssimo Sacramen-
to, S. E.tcia. Revma. D. Bento
Aloislo Masclla, digníssimo Nun-
cio Apostólico Junto ao Governo
brasileiro.

A comissão encarregada do
dia era formada pelos Obras
Etieai-isticas.

A's 21 horas, no salão paro-
qulal da Matriz do Santana, rea-
Ilzoú-se a Sessão de Estudos,
oue tinha por tema: "O Santo
Padre Pio XI e os Congressos
Etiearistlcos".

A sessão foi presidida por
Monsenhor Dr. Henrique de Ma-
cialhSes, ladeado peio Revmo.
Padre Patiluccl. DD. Provincial
-os Padres Saortmeritlnos, re-

. --chetado cia Europa; Revmo.
Padre Tlto Zazza. superior dos
Baorãinenllnos do Rio: Revmo.
Padre LoóritélH i-upTlor ci-is Sa-
cramentlnos de S. Paulo, Exílio;
Sr. Dr. Barreto Campeio. Exmo.
Sr. Dr. Luis Sucupira e outros.

Secretariaram os trabalhos os
congreç-ados marianos que de-

sempenharam essa missão desde
o começo da semana.

Os oradores foram, os soguln-
tcs: Exmo. Sr. Dr. Barreto
Campeio, sobro o tema: "O Con-
grosso Eucaristico de Büdapest";
o Revmo. Padre Roque Colom-
bo, SSS.. sobro "A Congrega-
ção do Santtüílmò Sacramento o
os Congressos Etiearistlcos"; e,
o Exmo. Sr. Dr, Luis Sucupira,
sobre: "A Divina Eucaristia e o
Papr,".

Na parte i.uii-unl, o coro mas-
cullno, sob a reaencia do Revmo.
Padre José D'Angclo. desempe-
nhou com grando íriièstrlà o se-
gulnto programa; "Mlserere Do-
mino", de M, Tosi; "LaudatJ
Domlnum", de L. Rc.ce; e, "Tu
es Petrus", de L. Piechl, todos
a três vozes desiguais.

No encerramento da sessão,
fnlou o Revmo. Monsenhor Dr.
Henrique de Magalhães, anall-
sando cs trabalhos do dia.

Para hoje o programa é o se-
guinte:-

A EUCARISTIA E A MOCIDA-
DE FEMININA

A's 8 horas — Na Matrjz dê
Santana — Missa festiva e Co-
munhão Geral das Pias Uniões
das Filhas de Maria (uniforme
completo); celebrante: Revmo.
Monsenhor Leovlglldo Franca.

A's 17 horas — Hora solene
de Adoração da Mocidade Femi-
nina da Ação Católica. Benção
do SS. Sacramento pór S. Excla.
Revma. Dom Benedito de Sou.a

Orador: Revmo. Monsenhor
Leovlglldo Franca.

Comissão encarregada: Dire-
torlfts dns Dirigentes da Juven-
tude Feminina de Ação Católica
e Conselho Superior da Con-
federação das Filhas de Ma-
ria.

A's 22 horas, haverá a Assem-
blêla Geral da Adoração Notiir-
nn, presidida por S. Excia. D.
Benedito de Sousa, Bispo Titu-
lar de Orha.

Nessa assembléia, o Revmo.
Padre Jeronimo Billouw, SSS.,
fará o relatório da Obra da
Adoração Noturna, terminando
a assembléia com uma alocuçáo
pelo representante de S. Excla.
Revma. Sr. Cardial Arcebispo.

Nos números musicais, ottvlre-
mos: "Oh Signora dal tetto na-
tio", e "Cantate Domino".

A MEIA HORA DEPOIS DA
MEIA NOITE: MISSA CELE-
BRADA POR SUA EMINÊNCIA

E COMUNHÃO GERAL
Entre as tsolenldádos cie num-

nhã. dia elo eneen-ainento da
XI Semana. Euearislie.a, constam
a Comunhão Pascoal cios MUI-
tares a.s 8 horis e a Benção das
Crianças ás 16 horas.

tra vez Um pouco, e me vere's.
Em verdade, cm verdade vos di-
go, que vos outros chorarels. e
inmentarels, e o mundo se nie-
arorft, e vos estareis tristes.
Mos vossa tristeza se tornará
em gozu.

A mulher, quando dá a luz.
tem trl.-teza, porquanto sua hora
6 vinda, mas havendo parido a
criança; ia na ansla se nüo lein-
bra. peio gozo de que um hc-
mem haja nascido do mundo.
Assim vos outros agora cicais
tristes, mas outra vez VOá Vérel;
e gaznr-se-A vosso coração, e
vosso gozo ninguém vo-lo tirará.

Capitão Fclinto IMüller
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

A administração da Veneravel
Confraria dos Gloriosos Mártires
3. Gonçalo Garcia e S. Jor-e.
grata aos relevantes serviços que
lhes vem prestando o senhor Ca-
pitão Filinto Mulier, manei-' ce-
lebrar hole Sábado, ás 10 horns
da manha, no altar-mór do sua
Igreja á rua da Alfândega es-
quina da Praça da Republica,
comemorando assim a passfiyem
do 5." aniversário de sua nomea-
cão para o cargo de Chefe de
Policia e em cujas funções vem
se conduzindo com verdadeiro
amor ás Instituições, trabaihan-
do nssiduamente para a tran-
qtillide.de da família brasileira,
destruindo os elementos pe.rt.nr-
baddres dn ordem e tranquih-la-
des publicas, correspondendo us-
sim a confiança que ein boa
hora lhe foi depositada pcH°
Chefe da Nação o Exmo. Sr.
Dr. Getulio Vargas.

O Grupo ds Escoteiros de Sao

I LEITE OÁII HUMOR I
(C nflGGB I

P R F-4
ItADIO JOrtVAI. 1)0 nllASIL

HOJE
A's 7.30 lis Jornal ela Ma-

nha: ás m.iiii hs Hora ile
Juiz dr Feira; as n.llo lis.
Programa infantil! ás «.ao lis.
Noções <le rligtene Infantil;
ú« fl ..". li- Suplemento Mu-
sloal; ãs II.011 lis.. Prosrn-
ma chi Almoço; Jornal do
Melo-DIa; ás n.lo horas,
Trnnumiüsflci chi ela du III-
peiilrnmn <la Oaven. «in com-
blnaçflo t-i>m o .Iock**y i luhe
Hra«lleiro; fis IT.3H hSY, l'ro-
rriin.i do Jantar; ás is.oo h«.
PrM»rnn..i CosmÔpolItA. As
20.no h«. Hora dn VSi-n«ll: As
21,00 hs rrogrànfa de r.^lu-
dlo.

.KOliRAMA* -SPECIAÍS
A's 8,00 lis. IIOÍIA DÈ

.11 1/. tu: IOIIA; ãs ii 'lo hs..
Programa TÓXICO BATER,
ofertei-lo pela Cana Bajer.

Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Serviços de Tração* Luz,

Forca e Gás do Rio de Janeiro
CARTETRA DE EMPRÉSTIMOS

Telefone: 20-7583
Pela presente são convidados

a comparecer á sede desta Cal-
:in, munidos de seus certificados
de Inscrição, os associados ins-
critos sob os números ah»lxo:

Receber importância dc seus
coníraíos:

2063 — 2270 — 5215 — 5412
5720 — 11916.
Inspeção de saúde:
704 — 754 — 763 —

1975 — 2243 — 25,")6 —
3397 — 4005 — 4205

5800 —
7133 —
8145

5.33 —
74S7 —
8175 —

11836 — 12231.

1390
3143
4221
6279
743!)
9325

5416
6863 —
7936 —

10075 —
/nefe/erícíos:

5433 — 10233 — 10371 — 117t4
Rio de Janeiro. 6 de Maio de

1938. — P. Swanson, acretite.
Resumo da 219* sessão ordina-

ria da Junta Administrativa
realizada em 4 de Maio de 1938.

Expediente — Requerimento
do associado Luis Np.sclmento da
Costa — A' Secção Predial. Re-
querimento do assoclfdo Adolfo
Machado Botelho Filho — A'
Secção Predial. Requerimento
do Instituto de Aposentadoria
dos Bancários, solicitando trans-
ferencla das contribuições de
José de Atafde — Encaminhe-
se ao Conselho Nacional do Tra-
balho. Requerimento do asso-
ciado I-.acf Pita de Albuquerque

Deferido.
A-Dsenía-Oria oreüiiiar.c:
Deferidos — Emilio Caetano

Martins — Torneiro; Manuel
Rei Durari — Ajudante de En-
genhéiro; José de Barros —
Motorista Ene. Lancha; Jose
Maria Pnranhos — Marinheiro;
Francesco Maria Virecontl --
Feitor e M-ri-rl r,oíen*"> Bailou

Trabalhador classe A.

Indeferido — Guilherme Stlvti.
/lposeníaciorfo por invalides:
Deferido- — Oscar Furtado da

Rocha Filho — Ajudante Des-
pachante; Otávio José Martins
— Kont. Elctr.; e IA1Í3 Lourcl-
ro da Silva — Ajudante Turma.

Indeferido — Reinaldo Soares.
Penscio:
Deferido — Maria Pastora de

Aftulnr Cardoso, mãe viuva do
ex-associado Armando de Atjuiar
Cardoso.

Resfiftife-âo de contribuições:
Deferido — Francisco Pinto da

Silva.
Art 40 — Deollnda Gonçalves

Ramos, viuva de Amadeu Perel-
ra Ramos; Helena Carvalho de
Mendonça, viuva de Antônio
Machado Mendonça; Alvelina da
Silva Massena, viuva de Geraldo
Mnssena.

ASM A
Tratamento pelo processo

nuiilillcailor do terreno, com
ótimas resultados, om rc-
ral, drsde os primeiros illas
<le tratuinento.

Instituto tle AMim "Dr.
Fernando Fonseca. Ittia Ou-
vldor. H!9 - -l.° anel., salns
:,Vi. ,-il3 e 511. Telefone
4S-4733. das 10 ás 12 e .lo-
1G As IX horas. (C (181.10

Jor_e sob a direção do lncansa-
ve.l Major Alfredo Correia Me-
dina, prestará continência a S.
Ex. quer a ehtrode., quer a ini-
dá da Iijreja. sendo nesta oca-
si.ãn ofertaria a B. Ex. uma vi-
ca corbciüe rie fiorc? em tiome
do mesmo grupo de Escoteircs.

Irmã Zcüa
MISSA EM INTENÇÃO. A EUA

ALMA SSCjUNDÀ-FEIH \, NA
MATRIZ DE N. S. COPACA-
BANA

Comunica-nos ft Comisí-ão c?r_-
trai Fró-neatirtcaçio da Irniii Ze-
Un qu? cm virtude de acr o C.\a 8
Domingo, a n.!s_:i cm lhteh.6.0 a
sua fllmn, sara célebíadá, Sfl-^urir
dn-frlrn. Õ dn rorrente na Matrle
cio N. S. ele Ceparabana.

Pnr ezsn íto rellsleso, a Co-
mit.iiin convida os fieis, parentes
e amigos c a Iodes os católicos
om geral; qu,_ desejem a beallfl-
caçAo da primeira santa bríifilcl-
ra.' a Irmü Z^lla .i-h.lr.-i ele AbroU
Macçnüi^-ís. nome d? religião Ma-
ria elo Santíssima Sacramento.

Veneravel Ordem Terceira
dos Mínimos dc São Fran-

cisco de Paula
PÁSCOA D03 IRMÃOS

Termina hoje o Tridtto prepa-
ratorlo para a comunhão pascoal
a reallf.ar-re amanha as 8 ho-
ras. E' pregador do tl-lduo. quo
está sendo feito As 17 horas, o
conhecido orador sacro padre
Dr. Ilelder Câmara.

A comunhão de amanhã que
será.distribuída polo Rev. Mons.
Dr. 

'Francisco 
de Melo e Sousa,

protonotorio e pro-Comlssario
dn Veneravel Ordem, na missa
de í! ho'ràs, promete grande coii-
currencia, tomando parte alé-n
dos irmãos da Ordem, muitos
fieis.

Mês de Maria na Matriz
do SS. Sacramento da An-

tiga Sé
Nesta igreja as solenidades rio

mês de Maria, estão sendo ceie-
bradas fts 20 horas, havendo pn
tlca, recltaçfto do terço, ladainha
cantada c benção do S. S. Sa-
cramento.

Ação Católica Brasileira
REUNIÃO MENSAL

Realiza-se amanhã, ãs 15 lio-
ras. na Matriz de Santana a iu-
união geral de todos os mem-
bros dos ramos masculino c fe-
minlno da Ação Católica Brasi-
leira. Essa reunião que serã
presidida por S. Eminência o
Sr. Cardeal Arcebispo, será efe-
tuada no salão paroquial ua
Matriz de Santana, devendo la-
lar o Revmo. Mons. Dr. Heiirl-
que de Magalhães e o Dr. Alceu
Amoroso Lima.

Reunião Geral dns Con-
gregações Marianns

Na próxima Segunda-feira, tis
20 horas, reallza-se. na sede da
Federação Marlana. a reunião
mensal das Congregações desta
Capital.

Nesta reunião serão tratados
assuntos de grande importância
para o movimento marlano. Se-
rão dadas instruções sobre a
próxima Concentração e sobre o
Dia Mundial do Congregado.

O Revmo. Sr. Padre César
Dainese, diretor da Federação
espera e pede o compareclmento
do maior numero di congrega-
dos.

A PAZ PELA EDUCAÇÃO —
Ao passo que a Europa, pro-

clamando sempre seu desejo clc
paz, seus propósitos de dirimir
pacificamente seus conflitos ln-
tcrnaclonals, preclplta-ss desen-
voltamcnfc para uma guerra do
extermínio, a America aperta
cada dia seus laços de soKdarl--
dade, resolve suas pendências
territoriais por acordo amigável
o pela arbitragem c encontra
formulas de ehtendimento para
suas questees sociais o eco-
nomlen.1.

O ambiento moral contra as
guerras no nosso continente 6
do tal modo homogêneo, que ti
deflagração do uma luta armada
entro dois paises americanos se-
ria motivo para cscandsio e cau-
saria o mesmo efeito que um pu-
gllato entre duas pessoas de tuna
família bom educada.

A neutralidade que se forma
nos povos dominados por este
constante fervor de servir á paz
é um fator poderoso para que se
constitua no mundo uma clvül-
zação maior e melhor.

A America unida, com as suas
21 províncias, dará ao velho
mundo uma lição permanente de
vida superior e legitimamente
humana, perseverando em seu
programa de aproximação cor-
dlal e de entrelaçamento de
seus interesses comuns.

Por ora, ela ainda se sente no
dever de se armar, servindo as-
sim ao velho preconceito de que
para se ter a paz, é necessário
preparar a guerra.

Seus estadistas, todavia, ale-
gani que essa prevenção se dirl-
ge principalmente contra os pai-
ses imporlallstas da Europa e da
Asla, que ameaçam a paz do
mundo, no seu afan de couquis-
tar territórios para o excedente
de suas populaçõns.

Essa evasiva Já constitue um
progresso, porque afasta as des-
confianças e suspeitas que os
programas armamcntlsta- anti-
gamente suscitavam na própria
America.

Agora, o que ela pretendo,
unindo-se solidamente e arman-
do-se, 6 premunlr-se contra a
violência dos fortes em delírio,
que trovejam ameaças e publi-
cam as estatística- de seus na-
vios de guerra, da seus canhões,
de seus aviões cie bombardeio e
de seus soldados de baioneta ca-
lada.

Mas dentro ria,-; nações iimerl-
canas é necessário que a obra da
paz prossiga Ininterrupta, der-
rubar.do as barreiras que ainda
ás separam, prcpãráüdo-íe a-slm
as Estados Unidos das Ti'êa
Américas.

Ainda lia muilo nacionalismo
extremado c mal entendido, ain-
cia ha muita competição sem
fundamento c vasas dóslntéll-
genclas que convém extirpar de
uma vez.

A' ercola compete essa tarefa.
Os educadores sSo. cada vez
mais, os con?ti-iitove.s d?, civilíía-
ção. E' por seu influxo que se
regenerará ii humanidade', cura-
ria das neuroses atávicas que
ainda a Inferiorizani. O educa-
dor liberto de. constrangimentos
para instruir, educar e cioutri-
nar, e não a_ente do Estado
para a propaganda de slias dou-
trlrias transitórias e tendehoib-
3as, é que poderá realizar o ml-
lagre da paz universal. — F_.

I tJiBLIOGRÁilA l

ledos, guardas da civilização"A mnls segura garantia da con-
uorvação cio-, monumentos e
obras rie art1.-, uflrmoii a Coml.s-
são aludiria, reside no respeito
e no amor quo lhes atrlbue enda
povo rie per si, sentimentos que
jioelem ser favoráveis pela ação
bom orlaitada dos poeicres pu-bllcos".

Inspirada nessa parecer, fer-
mulou a C. I. C. I, recomenda-
çôes aos Governos, visando lnte-
reesa-los na conservação c pro-
Uçüo das tesouros históricos o
artlsllcos e obter que cOnóitasscm
c:i mestres a educar a infância
o a mocidade no respeito aos
monumentos, qualquer qüe soja a
civilização c n énoca que cies
representem. No Branii. clrsclo o
ano cie. 1E27. o governo b.iano
Instituirá uma Inspotõrla E:;tn-
durs de Monumentos Naclonits
e o governo p rnnmbncaiio <*"ti
192ft, Drovêífi á orgaiVzaóão '-o
uma Inspatòfia com denomina-
ção e atribuições análogas ás da
sua cònuenere baiana.

E;n Minas, desde 1"25, as au-
torlde.des eclesiásticas tomaram
medidas acautcladoras da pre-
servaeãn rios monumentos de av-
te religiosa de que o rkmisslma
aqu:la unlóado da Federação.

O Governo provisório não se
clhelou, desde 1030, ao maçno
problema e logo no seu inicio,
esforeou-se por obter de todos os
Estados uma memória, tão com-
pleta quanto possível; sobre os
monumentos neles localizados,
locrrondo colher crcelcntes con-
trlbulções. ainda Inéditas nor não
SO ter. conseguido n nublleação
do Animrio do Ministério da
Educação c Saúde Fubllca, orga-
nlzado riia antiea Diretoria clc
Informações, Estatísticas e Di-
vulieacão.

Desrio o ano rie 1022 possuímos
o Museu Histórico Nneional. cri-
ndo pelo decreto n. 15.596, de 2
cie AgC3to daquele ono.

Reportando-se f--> organizações
exLstentíS cm 1922, e votadas á
nroteção do nosso patrimônio ar-
tisticó. histórico e araulologlco,
a antiga Diretoria dc Informa-
ções riõ Ministério da Educação
e Saucle Publica concltava os
nosso-, Estados, em comunicado
distribuído á Imprensa om Maio
danuele nno. a assumirem a ta-
rofa de salvaguardar da ruina
e do 'esquecimento esses fatores
praeiesos de educação estética.
intelectual e cívica que sâo os
monumentos de varias flnalida-
de nu significação."O Ministério da Educação e
Saúde Publica, declarava o mes-
mo cr.munlcado, incluindo no
Anuario que so acha im prena-
ro e qne pela orimeira vez se edi-
ta. no Brasil, Interessantes e ilu.s-
trádos monografias, especlelmen.
Ia elaboradas por vultos d. re-
conhecida capacidade nes dife-
rentes Unidades ria rederação,
.-obre os monumentos históricos
e nrtistióos, apresentará rie modo
inédito, a ledos qne o lírem, va-
ilosos elementos cie cultura t-lvl-
ca c intelectual, ao mesmo tem-
nu que terá contribuído nara a
formação rio inventario das
obras de valor existentes no nni.s.
ns mnls. r:iintda."t, rehresentar.i
só ricr si. todo o passado do
Brosll".

O dêtírotO-lci n. 25. de 30 de
Novembro do ruo finuo. organl-
/ando a proteção do patrimônio
histórico e artisMoo naclohal, as-
segura unia r-iilcli base estatii-
tárla á obra de brosor.vaçfio cuja
jioesssiriatlfi desci? ii passada de-
e.ida se vinha fazsndoysentir e
elie o Governo nrovisorlo lnoluiu,
rlçs"dé os nrlmordios de run at.na-
O&o á testa das destinos c'o nais.
vasto programa d? r-aliüaçoès.

scrlta, ás jo.no horas,
proias escritas —

Prova
na _ala ci.
Todos or, Inscritos.

2." ano medico : — Fl3lcloç-:o.Prova pr.itlca oral. ás 0 ' oras,no Laboratório ria cadeira — Os
que apresentarem prova escritano cila 7.
i ENSINO 1'KIVADÕ í

ENSINO FEDERAL

COLÉGIO BRASIL
E;to c.siabeleelmonto comemo-

rott a data rie descobrimento do
Braâil e da sua fundação, des-
envolvendo um vasto programafestivo.

A'-- 7 rorns, depois da cerinio-
nia do hasteamento <ia !;-indelrn,
no pateo Cete de Setembro, res-
lizoil-se a formatura cio Bata-
l':i5o Escolar, percorrendo varias
ruas di localidade.

A'." 15 lioras teve lugar » 3»s-
sSo solene, que se realizou no
su lão nobre da Associação Co-
mercial Suburbana, presidida
pelo diretor do Cole3lo.

Aaós a composição da mesa,
falou o professor Trindade Fl-
lho. dizendo da finalidade da
sessão, recordando os primeirostampos e o atual no espaço de
2 Banos de lutas e trabalho, em"rol da difusão do ensino. Em
seguida deu a palavra ao profej-sor Dr. ,*osé Magarino.s, que
proferiu um discurso alusivo ao
Brasil, ao Cologio á pessoa do
seu diretor, encantando a todos
pela eloqüência e vibração das
suas palavras.

Seguiram com a palavra os alu-
nos: Zello dos Santas. Eneida
Trindade, Rute de Jesus. Atte-
nor Alves da Costa. Nclde Nu-
nes, que recitaram poesias civl-
cas. sendo multo aplaudidos.

Discursaram os professoresWilson C. de Moura, Carlos
Marques, pelo Colégio Progresso
e Instituto dc Humanidade. Li-
ma Leite. ,1. dc Andrade e Sil-
vn. Jucl Bnrbos. Matos, Drs.
Arllndo Pais e Baurauoárc Ro-
mon. Capitão Augusto Soares de
Pinho, sobre suas representações
e a norsonaUdade do professor
Trindade Filho.

No inicio da sessão ouviu-se o
Hino Proelamação da Republl-
cn, entoado pelos alunos do Co-
legio e ainda pelos alunos do
Colégio Andrnde. Progresso _
Instituto de Hunanldâde e da
mesma forma, ao terminar a
primeira parte dos trabalhos foi
ouvida a canção Avante Brasi-
lei-.-as.

A segunda parte constou de
varias poesias declamadas poralunos do curso primário, des-
tacendo-se entre eles Enéas de
Sá Freire. Radamés Jendiroba e
Eneida Trindade. Novamente o
profesor Trindade Filho usa da
palavra e acrrndece todos os lon-
voiiras que lhe foram atribuídos
e fnz uma verdadeira oração da
Patrtn, prestando neste momen-
to significativa homenagem ao
Presidente Getulio Vargas, na,
aua!'darie de Chefe Supremo da
Nae.ão Brasileira; Neste momen-
to o orador c franca e csírerjlto-
sainente apinueildo. Ouve-sé em
sesulda o Hino Nacional e en-
eerrn-s? a sessão solene. Come-
ea. entêo. a terceira parte de-
dienda r> diversão, tomando par-i- e-. alunos .toso Marle ri" PA
Freira, Rut" rie .Jesus, fim1-."»
Trindade, T-~?_:n'i? Pltoii-bo,
II -a F»rrelra Pinto. Violeta M-.v
reiva, Rute P?_so«. Fne'ri-< Trin-
dnde .que ctttoarnm r-amb"? fl
eanaões, acradando ro-^slet?-
r.rnte. arrancando calorosos

O vi"? presidente rio iits-rliiito
ri? Professoras Dr. Orispln.l St-
rii-f' de Macodo, enviou l?íê^rar
ma iitshlfl-ando !*ua aus_n.la

Denois desta solcnici-uT», â- 31
horas, na sede ciei Cotfíio, ain-

DR. RAFAEL EDUARD
LIESEGANG — OÁRTU.HA
dos ooloides (trad. e anota-
da pelo Dr. Hsnlrich Rhein-
boldt) — 100 paginas —
Comp. Melhoramentos de
3. Paulo. S. Paulo. 1S37.

Existem certas assuntos quo"perseguem" eternamente o es-
tudnnte de medicina, aparecendo,
seb vários aspectos, em todas as
disciplinas do curso. Um destes
é o que ss refere aos coloides.
Desde o secundário se ouve de-
finir a matéria viva como um"coni.lü-o cclnidal" e, a seguir;
sempre que .se estuda a celulã. de
qualquer ponto cie vista >e quan-
Ias vezes é Isto n2Ce3S3.Ho no
limiar de cada nova cadeira do
curso medicou ti precLso recordar
a coloirtoicuin.

A "Cartilha elos coloides" é uni
bom auxiliar para o estudante :
que resolvo não mais temer es- |
tes repetidos encontras e sis pre-
parãí definitivamente na ma-
teria.

Parece-nos, porem, "cartilha"
riemnls. Apesar eir.s Interessantes
o claras anotações cio tradutor
que enriquecem ctínsiderayélmen-
te a obra (versantes sobre pon-
tos tratados multo par nlto ne-
lo ntltor. e biografias cios colni-
dola-rlstas) 6 preciso convir quo
n sub-tltulo — pnra médicos. BlO-
logtstns e bioquímicos -- devia
ser substituído por outro mais
modesto.

Allís. no nrefaeio do tradutor
è a obra chamada de "breve in-
trodreão" denominação que é n
oue lhe cabe bem. Mns é de su-
por que módicos fl biologistas iá
tenham nas.sado. de fnse tão pre-
liminar no conhecimento rio as-
S'írjtò oue. como diz o autor, é
multo mais im-oortante pnra a
comnreensão dos métodos t.era-
peutleos. do que nor o---.emolo o
conhecimento da formula quimi-
oa da morfina. — O.

FACULDADE DE ODOMTO
LOGIA

Conforme determinação ria Lei.
que reje o assunto, realizou-se
na scElilidá quinzena dc Abril
e nos dias 3 c 6 elo corrente més.
o exaníe rie validação.

Apre&òntãram-se eineo cnneii-
tintes, tendo ^i:'.o apenas aprova-
do o cirurgião dentista Mario
BaciMi.

FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA

Exames da cnoci especial
Fab.-do. 7 de Maio de 1938 :
2." ano medico : -- Quiniie-a

Fis-oioalca — Prova pratica oral,
fts 9 lioran. no Labo-ator o da ca-
deira — Roberto Cahdrlná —
Oenaro Jcs-Í Costabile — Oliucrl
Sáhione Filho — Amelio Rosa
Barbosa — Oslerto Mena Barreto
rie Melo — .Tose Amaral — Oscar
Lemos de Mesquita.

Fisiologia — Prova escrita, ás
11 horas, na s".la das provas es-
"fitas — Heloísa de Alencar Fl.i-
lho _ jup'ter Pereira de Sousa
— Chueri Sah'óhè Filho — Jair
rie Matos Montedonlo — José de

i Paula Castro — Marco Antônio
Pleuri ria Silveira — l>lmn Ge-

I niiiiio de Oliveira — i ubens Mn-
I gnlhães r"!ival — Osleno Mena

B-"-veto Melo.
3.° nno medico : -- Microblolo-

dia — Prova escrita pratica oral.
lis 12 hol-hst uo Laboratório da
cadeira — Maria Luza de Oliva
Oosta — Silvio Guedes de Vas-
concelos Gálviio — Lauro Reis
Gomes — Osvaldo Frota Pessoa.

Parasitologia — Prova escrita
pratica oral, á-s 12 horas, no Liv-
bprütorio de fvttòroblologla — Os-
valdo Frota Pessoa.

4." nno -edlco : —• Ahotomla
e Fisiologia Pato!o'icns — Prova
escrita nretlca oral, a.s 8 horas,
no Instituto Anatômico — Ul-
timo dlo de exame — Aírton
Gonçalves ria Silva — Paulo Lau

da can Uma ass'slehfin >"i--e-
rasp. doT.oW rio v''.rpnt.? div^n?'—
.-'o do pi-ofessor Trindade Piiiio.
foi de_"errada a b^nrieiTa nacio-
n-1 e rie.dn nor íhausnrádí ?
nfigle do o.biie-íado e luminoso
Presidente ela Re-nihlicn. cu.iôAto
!nait?nral revestiu-^-' rin -nalor
resoelto e Bdniivácão. selldo no
tertalnnr, ouvidos entti.sias:ir.o-. «
calorosos anlnusos.

Durante ás tres nerles rio oro-
.rarha foram servidos doces fl
r"f--eseo.s -'¦ alunos e conviria-
dos. .

j ENTRE. ESTUDANTES |
FESTA DO CALOURO

Realiza-se ho.le. no salão no-
bre tio Fluminense Football
Clube, ás 23 horns. a festa que
os veteranos da Faculdade de
Medicina promovem em home-
narrem aos calouros.

Traje ele passeio.
ASSOCIAÇÕES

Conforme estava anunciado,
réalÍ20Ú-se no dia 4 do corrente,
á.s 17 horas, n reunião da assem-
blóia geral extraordinária da So-
cledáne dos Amigos de Alberto
Torres, convoenda pelo presi-
dente pnrn estudar n reforma
dos Estatutos, examinar a si-
tuac-ão financeira e administra-
tiva da S.A. A.T., bem como
tomar conhecimento da presta-
cão dc conlns do primeiro tri-
mestre da atual diretoria.

A sessão foi aberta á hora
anunciada pelo presidente, o
qual foi escolhido para presidir
os trabalhos da assembléia gê-
ral. Depois de larga discussão
sobre o projeto de reforma dos
Estatutos, ni qual tomaram par-
te todos os soe-los presentes á
reunião, ficou resolvido convo-
car-se. oportunamente, nova as-

, „ sembléia para votação defini-
ria — Newton Dias cios Santos | S|va dos mesmos, Quanto ao

nprtseDtA
Paris.

MARIA MUNIZ
ultimas crlnçfle* da. .Motla tle Noia York O

B.Mt.VO DA TOUBE — 619
Knne ST-S202
ll'\M'..MA . nil>. 3'

! COLABORAÇÃO |
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO

HISTÓRICO W ARTÍSTICO
NACIONAL

(.Comtiüicacio elo Associação Bra-
sileira d-, Educaeãol

N. 1G3 — Os museus, quando
bem organizados, são instituições
que muito Influem na educação
popular. A.s suns coleções .'alam
das coisas cio passado, das cjvlll-
rações extintas, das "bras arlisti-
cas. o dos feitos edificantes dos
grandes homens, anresmtandc
objetos e rclieiulas aue estlniu-
iam o culto das tradições, des-
pertam o gosto nela historia e
desenvolvem, mulas vezes, os
sentimentos de civismo e do or-
guino nacional.

A vida pregressa das nações
perdura nas realizações da arte
pretérita e nos obietos que evo-
cnm a.s antigas idades e a ação
das gerações que lhes foram co-
eves.

A defeso do patrimônio histo-
rico e nrtistlco nacional a que
o decreto lei n. 25. de 30 d? No-
vembro do ano passado, veiu ofe-
recer as meios de se tornar efl-
ciente, sob a églóe do poder pu-
bllco e mídlante a sua iniciativa
direta, através das entidades oue
o representam, satisfaz uma as-
nlração que não é apenas brasi-
lílra. nias universal, como pro-
clamou a Liga das Nações nelo
órgão da Comissão Internacional
de Cooperação Intelectual. ao
declarar, eri 1932. oue "a con-
servaeãn rio patrimônio artístico
8 arcuil'e'"-"ici dn lu'-,i-~>l''---'_
íntercí-sa & comunidade dos £s-

Anullcs r.imic Ladeira -- .loao
Hon ri-lo de Melo — Eduardo Oln-
vn Neves Canto — Plínio Rie-
nl„r(li __ Fstéi- Maria Pinto Fer-
rdi'i — Stelio Pe'-íoto de Azo-
verio — Osvnlcio vital Brasil —
LuL, Vlrgllin de Mes tl-iá Bar-
rng _ Ari Alulslo '""i"'"' — Sil-
vio Metiicueoi — Renato Glr-eh
m-oss — "fíüirbsrt.n SentiI Ba-
roni — Antônio Faria Vnarce

Jor.* Monteiro cl» Figueiredo
tiuis Geóreè ri- oliveira nelo
Gerardo de Lacerda Rodrl-

sues. »,'.._
Técnica Ooerntona — As 14

horns. no Instituto Anatômico
Lauro Ba. sta Ma'liado —

Miton'0 lanes Vieira - .los?
lopcu'"-' Pires ',n Sonsa Caninos

Guilherme M»ohado — Farld
ir,iins Jha« Mnrla Muni'- —

I Drlllo Antunes Sinucira — Hen-
clque Adr; — Carrillo BirWerl —
Pac'ficn Fó^tas CasWo Branco

JamU AU"' — Hello Aguina-
gn — Jorra Sébe.

Clinica Pi"-neri"iitiea Medica —
A's 0 hore-^. ro Hnsoitnl S. "-an-
pi.seo — A'-nlr G"lmar^"s Cne-
tho rie SOUS" — >Tarlo ri" Matos
nniilirt _ .lullo Flnv" Prado —
F-b'o Furnulm ar"rib~o'<l.— Vai- |
rtlf KcfnveS
Barroso.

5." ano medico : - T"raivni-
Mca _ A"s 9 horas, no Hospital
São Francisco — Os mesmos
cb-mr.dos '-«ara o dt-» G.

2" nno farmpc-ufco : - Ml-
nrqbiolwln — A*s 'fl lioras. no
raboratnrin ria cadeira — To-
dr« os inscritos.

3." euo medico: — Química
To-cicnle-eica e Bpfwnatototdcft —
A's 11 hores. no Laboratório da
carií-'ri  "**irios nS Insc-ltos.

F-runri3-fe!ra. 9 de Mili de
io-»- •

l.° ano medico : — Hlstolosia

evnme dn situação financeira c
administrativa dn Sociedade bem
como n prestação dc contns da
ntunl diretoria formli integral-
i..ente aprovadas todas as me-
didn.s tomarias e sugestftès apre-
sen-adas pela diretoria.

Em cumprlitlBhto do que decl-
dl'.i a a-ssembléli geral, o pro-
ieto dos novos Estatutos perma-
nece na secretaria á dlsno.slçáo
de todos o.s sócios, devendo bre-
VÕmènte ser convocada nova
assembléia geral para decisão
final.

NOS ESTADOS
Estado do Rio

FACULDADE Fl.UMINENSK D3I
MEDICINA

-.reimes dr época especial •«#
Física Biológica - Prova escrl»
ta — hoie. Snborio. ás 18 horas.

Mlcroblolojla o Pur.isltclojia
— Prova escrito, pratico-orel •—
para torios ns alunos que falta-
ram. hoie. Sábado, fts 18 horAs.

Anatomia e Fisiologia Pa*o!n-
(ricas — Prova nrntico-ornl. hoie,
Sahndo. ás 8 horn-.

CVnica Ds**matoiog'sB . SifiL-
Newton Guimarães I grafica - OónUnuaçfiç) do exa-

me. dia 10 (Terça-feira!. fts. 8
horas (prova escrlta-prs ueo
ore"-.

Clinica Cirúrgica — Continua-
cão do exame, hoje. Sábado, as
830 horas, no Hospital S. Joãa
Batista. _ ...Terapêutica Clinica — pro\._
escrita, prsttco-oral. dia 9 cSc-
çunc1--felrai .. ás it horas.

.oncurw dc habilitação —
Continuam abertas as |fiseriço«s
no curso destinado ao preir-o
rie canclitados ao exame de ha-
b'1lt.""Po aos Our*,0« d" Mediei»
na, oaontologia • Farmácia. ¦

^•;H*-Í^-.'-";.
•..r»i--v_n'->?iJBaaf*
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CARTAZ ÜO DIA
MUNICIPAL — "Le voyn-

ge de Mr Perrichon". Co-
modln. ás -1 horas.

GLORIA — "O hospede
do quarto n. 2". Comedia,
âs 16, 20 e 22 liorns.

RIVAL — "Mnrquesa dc
Santos". Comedia, as 16. 30
o 22 rior.is.

RECUAI») -- •Cnbcçn de
Porco" Operotn, us lfl. 20
c 22 horas;

CARLOS CJOMI-.S — "O
maluco da Avenida". Co-
modln. -3 18, 30 o 22 lioras

JOÃO CAETANO — "Viu-
va Alegre". Opereta, As 16

o 20.45 horas.
OLÍMPIA — Terra dos

Joazeiros". Folcl.loiv, ás 16.
19. 30.S0 c 2- Horas.

A GRANDE PRIMEIRA DE
TERÇA-FEIRA, NO GLORIA
"Baile de Mascaras" sara apresentada solene-

manta ao publico carioca
Quando se anuncia uma peça

de Henrique Pongetti, pode-se
dc antemão ter a certeza de um
acontecimento teatral, dados o
talento cio grande escritor e a
proprlcda.Ie com que sabe en-

Hoje e amanhã, no Rival,
vesperais com "Marquesa
de Santos", a caminho

das 150
.Ho .ue.- de Santos prossegue,

lnílexivclmenle, cm sua mnrnvl-
lhosa carreira no Rlvnl Tcnt.ro.
Dulcina o Odilon festejarnm. hon-
tem, a primeira centena de repre-
-entnçôe- da consagrada peça de
Vlrlato Correia e Já hoje voltarão
a representa-la mais três veses,
«endo uma delns em vesperal. is
16 horas. Amnnh-, Domingo, ha-
vc;\à. como sempre, vesperal és lb
horas. E por toda a semana vln-
doura Marquesa de Santos conti-
iiunri sendo a atraç-o máxima cia
temporada teatral, o acont.clmen-
to numero um destns ultimas es-
t.a._-, significando, de maneira
incontestável, uma e-pressao ln-
cüiifiuicllvol de arte dramática su-
-iiitnniente brasileira. Pe... bra-
.ilelra. elo nutor brr.sliolro o vivida
por artistas brasileiros. „_re.tlC--
da Santos ai este» valendo por uma
demonstração vigorosa, forte, so-
berba, rta vitalidade teatral no
Brasil. Nem _> comédias ligeiras
merecem o acolhimento do grande
publico. Tambem uma altn-come-
dia, de feição histórica, igual A
qua Vlrlato escreveu para Dulcina
c Odilon, atlng. facilmente a casa
<ií\s cem representações c, som du-
vicia, multo breve estaremos ns-
sistlndo os festivais do centenário
e melo, ali mesmo, no Rival. Por
tudo Isso é qua Dulcina e Odilon
níio podem, nlnda, marenr. slquer,
data para a estrela de outra peça.
Todas n_ atenções continuam vol-
radas só e sempre para Marquesa
dc Santos.

MUNICIPAL
"NATÍONALE 6" — Cp-

media cm 3 aíos e 5 . «(-
eircis, dc Jean Jucq_es ucr-
nard.

Uma casa de campo e neia
o pai, a mãe e a tnlia. Passa.
pano a Eseiada Nacional n. ü.
pai c íiliia sonham e coniun-
ciem o sonno com a ícaadade.
A estrada e a cüpv-ano.t; por
ela vira uai dia u t'.ilcid_oe.
l_m automóvel eiue uerrapa e ss
inutiliza leva a c__a cioi.s lios-
pedes, um senlior u. meia iiie.i.c
c seu Ililio. _ enquanto a moça
_ei enamora tio rapa. que su 11.-
moatra liidtiereiiUi, mas c;n
cujas palavras ca dc__0D-- c_-
ciaraçôes cie amor disiârçiidas. o
pai aeie. encantado por aquela
tiíir cie cantJura por eu _e npal-
xona... A' revelação da veraüdn
os dois partem pura nunca móis
voltai. Resto a estrada, a Na-
cional n. 6, mas um nuvo na-
<,-__o a desviará tia oasa... E
emito, iieii e íüha encontram
consolo no amor h casa, A casa
a que a estrada eis trouxe, í»_o-
ra q.:e a estrada se vai... E
põem-se ambos a sonhar por
entre as lagrimas mal enxutas
com uma oiiira telicidade.

Essa a historia simples eme
Jean Ja.ques Bernard nc-; con-
ta em Natíonale 6, a peça cie
hontem no Municipal, poema de
ternura cândida ejue emocionou
docemente a platéia redU-lda,
mas pródiga ele aplausos mére-
cídos e sincero:). Foi ___., ate
hoje. o melhor espetáculo ela
Companhia do Theatre des Qua-
te Saisons que, .se com ela li-¦vea... estrelado, realizaria entre
nós temporada bem mais f-llz
que a que está. efetuando,

N&o ha nessa deliciosa come-
dia cena alguma que desagia-
de. tudo nela é ternura e e.siel-
ricualidad-, e, ante.- um poema
lirlco que uma peça de teatro!
O autor possua o segredo das
emoções suaves e seu dialogo,
preciso e eloqüente, não cantem
palavras desnecessárias, não pa-
ciendo ser outras as q.e cada
personagem pronuncia. Sào tao
bem feitos os retratos pslcolcgl-
ce» que não é diflcii, de cena
para côna. imaginar o que vai
acontecer, relevando-se o talen-
lo do autor na maneira por que
conduz a ação, enrlqueeendo-a.
a toclo o instante, com peque-
ninas gemas preciosas. Quem
esteve, hontem. no Municipal.
assistiu a um dos mais belo.-: e
espirituais espetáculos do m_-
derno teatro francês, sob qual-
quer ponto de vlsta que se o
considere.

Só cinco personagens, como
vimes, e magnificamente inler-
pretados. Svetlana Pltoeíf não

-pôde ser suplantada, vivendo
Prancine. Figura, maneiras e
emoçáo casam-se admiravelmen-
te á Ingênua e adorável sonha-
dora criada por Bernard. To-
das as _ubtlle___ do papel pai-
pitam na atriz. fundindo-;e em
uma So exnre-sfio dc beleza e
encanto. Outra nfto era n lm-

fre.-ã-j 
do publico seleto uue

_o pródigo se mostrou om
aplausos.

Maurice Méric vê crescer,
tambem. a admiração da platéia
pela sua maneira sóbria mus
expressiva de representar, n mie

TEATRO

... ..... _.-.....•.-/_'.".••<. ; :.',-:_,:';.'.v,".'V-' .
'¦* '-____fyrR^^VI_-._.
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l.uls Martins que rsereveu B,\IL-
DF. MASCAI!.- . ile parreila ó-iii

Ilcnrliiuc Pongetti

feitar seus trabalhos. Desta vez
Pongetti escreveu Baile de Mas-
caras em colaboração com Luis
Martins, jovem de reconh.c-flo
valor intelectual, conhecedor do
palco, e que ora estréia no nt»-
licr. Assim Baile de Mascaras, a
sua ultima comedia, está fadada
a uma longa carreira no cartaz
do Gloria, cuja premicre se verl-
ficará com grande solenidade.

Baile dc Mascaras, pela féitu-
ra do seu enredo, pela beleza
extraordinária dos seus papeis,
foge á vulgaridade das demais
peças do gênero. Pongetti e Mar-

tins souberam d»r k sua obra o
oolorldo preciso, a frase bonita,
a elegância da fôrma, parft tor-
na-la apreciável e deslumbrante.
Ha momentos de grande emoti'
vidade * tambem passagens de
grande alegria e hilarldade. per-
í.ltnm.nte equilibrados, cheios
da arte pura. quo sao vividos
côm absoluto carinho pelo elon-
co ihaenirico da CIS. Jaime
Costa.

Jaime Conta tem em Baile di
-íí__oj'__ um pftpfl da valor reai.
bem de aóO.do, Alio., «om fi-ti
mérito artístico. Vive n íigüfa
de ulii cs-fitôr notável, óhaio de
talento, íhas -ertl critério, que
desempenha rm um RtUtitlé bnn-
co vários misteres. Aristóteles .
um antigo funcionário do Banco,
ò Dr. ArqUlmedes, Já velho, Ca-
sado com Diana (_.Ut Bar-
mchtoi. criatura. Kent.il, muito
mais joven que êle, e que é cor-
tejada pelo Diretor do referido
Banco, o Dr. Paülo Amaral (De-
lorgesi, indivíduo pouco __cru-
pulosó é trapaceiro. ítala Per-
reira, a datilografa, ê "protegi-
da" do Diretor, e Cora Costa,
rncfrti-Pdc) a n. Terfica, 6 a ma.
de Diana. An-tielo. o oontlnut»,
_ feito pór Ferreira tã_t_, o
gàrçoh pfir Custodio Mesquita, e
Liieiã Deliir, Nelmn Coita, Fui-
via Salht-omir e HenriquB Fer-
nafldè-i vivei. ros. .ctlvamente,
a cigana, a r.n__ian . n Bàhlati-
è o toureivo, no srahdc baile de
tnasCarados. onde tem iniciei a
Intriga da linda eorri-cjia. Esta
_ a dísirlblil-íio des papeis; táo
daremos o ohredô para nfto fur-
tar áo publico o prazer dft sur-
preza, que é, asseguramos, ad-
m'ravel.

Hoie, em vesperal, a preços re-
duzidos. ás 16 horas, e á noite
nas duas se-Sões, O hospede do
quàto n. 2. dê Armando Gon.a-
HA. que tento êxito logrou nesta
temporada.

3» feira, pois, e mprirniiérs,
Baile dè Mascaras, As 20 e 32
horas.

TEAT MUNICIPAL
Cnn-rsslnnarla: R. A. TKATltO IIKASlt.riKO — Trmpornilu Oficial de I.SS
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TEMPORADA RE TROSPE TIVA
DAS MAIS CELEBRES OPERASCOMICAS

E OPERETAS FRANCESAS

APRESENTADAS PELA COMPANHIA DO COMPOSITOR

Henri GUSTAVE-GOUBL1ER

f.inprc*a X. VIOÒIAM, em eomDInnçno eom S. A. T_AT_0 BRASILEIEO

a dição clara e a tonalidade bo-
nita da voz di maior realce
ainda. Pareceu-nos excelentes
nos momentos difíceis do seu
ingrato papel, confirmando o
juízo que, a sou respeito, expen-
Uemcs já quando da represen-
tacáo de Le. rei e.erf.

O velho casal foi Vivido muito
b-m, par Jean Dasté. ator de-
veras interessante. interprete
notável, e Mndeleine Geotfry.
que é a naturalidade em pessoa
tão sincero é o acento da s'ltt
representação; c MaU-ie. Ja-
equement fez o rapaz, eom o
mesmo equilíbrio dos solis com-
panheiros; dentro de uma linha
cie correção absoluta.

Natíonale 6 merece ser repe-
• ida, agora que a satisfaças que
evoduziu vnl se transformar ein
realame fahida, enchendo de
curlosldõda os apreciadores do
bom teatro.

MARIO NUNES

_^^)W||l|iagH_-MI-li1P*>f*"WPW " I l'n«

Gèrn.a5nts FERALDY
rt» "òpíra-Comlque"

______-____--_ii

I
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Radtel LAUDY
(10 "I.a Monnnle", de Unixellc..

f| Vamos aplaudir a opera cômica
como a criaram nossos avós e

como a sentem os autores de hoje
Instantes de palestra com o empresário

N . Viggiani
N. Vigi.nl. o bem conhecido

empresário teatral, o.m seu dl-
namismo. seu ardente desejo de
realizar sempre mais e melhor,
represonta valor inestimável pa-
ra a cidade sem diversões, que í

...._

Frans KAISIN
dn "Op-ra" e ¦•Op-ra-Comlquc'

Maurice SAUVAGEOT
da "Opora-Comlque"

¦¦i—ii ilii-mi- in -IMIIII--HI
I René JANGUY

das "Operas" (le MArscllIc e
Bnrrteaux

— Par- boje, r?n
cita ele assinatura.

quarta ré-
ftntihela a

Õ.mpaiíieiia elo Théátr. :V;_ Qun-
tre Saisons, a comídía rm .
ates, La vojjage d<_ .Ir. Perri-
chov-i uma das mais en,:r_ca-
des do senio humoviftico de
Labiche, o que sera levada a
cúna ao rl^or dn época em uma
Interessante evocação dõ teatro
llaclro cia melados do século
passado S'-rá rsen, t-mb.r.1. a
peça da vesperal de umaeihã.

NO .ÍOAO CAETANO
A popunlr Viiera Alegre tem cha.

ao Teatro Joün Caetano c

uina revista cheia dos mais pálpl
tantes criticas e sátiras do fatos
nRcilonals. Sâo os seus autores
Lul« Peixoto, qüe teVo no Recreio
o palco dos seus mais retumban-
tes triunfo- oiltróra no lado de
Marques Porto « üllbrrto Andrade,
nonw que dispensa aprcs_ntae_&0 e
Intitula-se Sempre Sorrindo... ti-
tulo multo suSsstlvo e esplrltuo
eo. Como novidade, além de ou-
trás. tein a estréia, no R-Crelo, de
Dela Üa!», a grande atraçSo Jar-
der em 16-36, a "muiata mlliona-
Ha" qué o estrangeiro reclama .
Apoio Correia, o "moleque Tambo-
rim" qu* ss popularizou nO Blo
ha cinco anos, no Canção Brasi-
teira o qu». além dó séu_ duetos
eom D.u Mala. tém tambem ótl-
ma ntu-y-o em toda a peça. A
musica ele Sempre Sorrindo é lln-
cllsslma e da autoria dos maestros
Vassour, Cabral, CMstobal e Mario
Silva é a revista terei uma monta-
r_&\n \_\i?i?n .r^ííhto tiàvà. àcs áíU..*
tas Raul o Castro e _>_.-".

Ai_t\nh_, ír. lf! horecí. HhVorn um
fvrab-loSO fóstlvel nó Rrerolo.
A).ím ela peca ha»'0-S um ectupen-
elo oto varlnciô.

A f-?la tle Joaquim Pi-
inèntèlt giionhã, no íea-

tro Republica
Ei' amanb . âs «l hoí._, no Tea-

tro Ilrpubllcp, n festa dè Joaquim
Pimentel. com um programa c:n
nu; Mssquitinhà i-imr.sàntará com
o ccist d. R. a. Nacional a peça
coinioa, Minlia esposa é da tu.nxeí
_ em quo serio apreciados: Itíla
F.r.o.ra, acornn. nhntH por Cuáto-
dlo Mèaquitaí Lulsa Sntan«la. An-,

macio ao íeiiuo w ""Jé. ."".^ tonlo Sampaio Moreira na onv-,
carloena amantós da, opereta .Mola- E.m_._]a. 'ferreira. P.relri FlHiô,
mela cnprlcliosam-et. ee ln to rpr. .r- Isoll.Kla se-amota, Armando Naa-
cia per um elenco que é o melhor tf) MSHà u__0_, Mtgu-1 Or-
elo paia, a querida po^-a de Franca _,„_ „;,„_ ,-„_„.,,._ „rnr?!;._r Jo5o
I_hi»r lotiirí» diariamente o ei
cante teatro ela praça Tlradentes.
ató ser substituída por Vlfo o K-:!.'
a opereta que vam sondo anuncia-
da como sensacional. Er.ta opereta
que Otnvlo Tl-.ui-cl escreveu Irjspl-
ra;!o no filme Terra eio Amor e
que A. Martlnês Grau munlcou.
constituir- o m.-.lor acontcrlmen-
to c!a Temporada Gilda Abreu.
Continuando a sirle de operetas-
filmes montadas com verdadeira
sunptuoslelacle. Viva o nel! con-
tanelo com a suoer-vlsio de Gilda
Mirru será montada por Colombo
e como cm Prim-ti-t-, Jo_ari com
uma pequena multidão em cena.
Sosorf. o' conhacldo bailarino. dshS
encarregado da coreografia. Den-
tro de alguns dlns. os suficientes
para ser concluída R sua prepara-
çfto cênica orçada em 70 contos dç
réis. Vira o Reli sansaclonallsnra
a cidade.

ViU.et Alegre, eme tem nos pri-
metros papeis Qllda Abreu e VI-
e»ntc Celestino, upresonta Cllna
niancbl e Pedro Celestino, que ate
aaoru nSo haviam participado dos
esootaoülds da Temporiula Qllda
Abreu. Hoje e a amanli- Vtiiuo
Alenre scrA encenada cm vpsporats
e . noite. Hoje ás 16 horas o
amanha as 15 horas, cm mniln.e.
Hoje c manha as 20.45, - noite.

"rosseçue triunfante a
"Cabeça de porco" e en-
saia-se uma grande revis-
*a, no Recreio — Amanhã,
£es;ta do centenário em es-

pctaculo completo
Apezar. do notável sucesso que

vem alcançando no Teatro l-.croto
a peca Ceiticçei ele porco, que ostti
cm côtta ha tvo$ e melo o tem uni
desempenho Impecável dc Isa. a
crnrotn-prodí .io. Oscnrito. o matico
do riso c d" toda n Comoanhla
ensaia-se o futuro cartaz qui _rá nltcil.

rico. Hugo CeRarinè. pror _
Pereira. Joelo ele Olvelra. Arnaldo
Coutlnho. Ameüa ds Oliveira, An-
tnuio RÓdrigútSi e Joaquim Pi
méiitèl, ou? canlRri acómphftn.do
pulo conjunto de iiulta.rri-tr.s dU-
dlpill-s do prof. .loâei Pereira, no-
vldádes do reu rebõrtotlo em pre-
naro para a visita qlio Pimentel
fará- a PortuTr.! dentro de dois me.
Seá. Tuíi aae-r.ura um prantlé br!
iho á fes^a de Joaquim Pimentel
amanhíl, no Teatro Republica

.. íf<» ár-Hica *_ ,T ,i' .e e
Bellié no Cine-Teatro Cen-

trai, de Niterói
Organizado pelos testàiadôs ar-

tlstas-bnüarlnos Jaime Ferreira o
Bllllel uma encantadora figura,
reallzar-ae-á. na próxima .uarta-
feira, dia 11. A noite, no Cine-
Teatro Central, de Niterói, 'um

grandiosa espetáculo que contará
eom a colaborando do uma plelade
de artistas festejados doa nossos
tratros e do broirdcetsíin_r ealroca
Manuela nolto. veremoa no Cine-
Teatro Central, entro outros, oâ
artistas: Xarcm, o Inimitável «er-
tanejo. Èdú. o Bandoneon vocal
Alvaren-ea. o rol da musica típica
Mario Morais, o estilista do mor-
ro, Carlos Galhardo, o cantor ro-
mantico. Vlcb Tadey k Mi.üeli os
rela da aorObacla, a graciosa Dalva
dó Oliveira e a dupla Preto e
Branco, Odlr Odilon, tenór típico,
Joio da Bnhlana, o rsl da macum
ba. Joílo Pereira Filho e rou con
Junto regional c a linda norte
americana Bllllc tlus-e!. que com
Jaime Ferreira, anrea-ntani pola
primeira vez em Niterói, o maicl-o
o o tango fautaisla oom bandoneon.

Efsc esoetaculo. que Os éonaft-
"racios ballnrlnos estão preparando
náo será repetido, per Isso devera
marcar um gratidé acontecimento
liitíressaiVdõ riáo só o publico da
«•lamba cidade, r.omo o desta ca-

(:iilH-o«sli>i»:irhi
S. A. TKATRO BP.ASII.KHtO
Tclefime iln hllhctcrl-i .3-310.

t E-. t p o rt \ d ,\ onn a i,
COMPANHIA FRANCESA
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COMEDIA
— no —

"THEATRE DES QUATRE SAISONS"
Diretor: \\li_l. BAKSACC.

I50JE — A's 21 HORAS
At RECITA í'i: AÍSINATUllA

Le Voyage de
Monsieur Perrichon

Comedia em 4 atos. de LABICH-
MADI.II.IM. (itOFFKOY - ANNKITK I.F.-
CAT — JEAN I1ASTF.' — MAURICE -IA(' .I.T-
MONT — .MOI'SSA ABADI — MAÓIUCE
M-RIC — ANIiR!.- FRERE — BENE* DUPÜV

AMANHÃ, 8 — A's 15 Horas
2.» vesperal cie AiililàtUrft

r>« Voyage de
Monsieur Perrichon

BILHETES A' VESDA

Preços rie costume

BILHETES A' VENDA PREÇOS DO COSTUME

2.-Feira — 5." Recita de Assinatura.

WBÊÊÊÊLk*

Fernand RoJsani
clt> "Rallè I,.vrlqiie

Lucettt. Ysaye
rio «Onltc lorlquc"

____«.

M. Leonce
cli) "(llillí l,vrlq»lf

—II"li II I I ililTIWIIÜlTIW

ilMiP wT-i ¦¦

Léon DUBRÈSSY
rio "Mogador"

U.il_*JU-É,il-ii ¦ — iihhiiiii ii in

Lucien BASSE
flo Orantle Casino (Io Vlch.

Suzú
do

inne Brsvil I I
"Th-fttre ries I I
Vnrict-." I I

Mdguv Zortiga
dn "Onérn" cie

Iloreleaiiv

Jone Santar^au
dn "Opérn" cie

Miirsellle

Mclles. PETERSEN — R1VIERE — AURIOL — VASTY — KOLDAS —

DARDENNE — DUBOIS — BERYL — BLETRY — DESTREL
— RENATY — THIONNET — AZOULAY — DUBOIS

c Madeleirte V E S T Y
1.» dane. rlna-travê-tl (ln

_____________-------
"Chatelrt"

<_Ujt__a___»i'--WJWJi i.L.i^ini _>

M
a__

M. GALL — GIL KAUGEY — BLETRY — MAGNIN
— AZOULAY — BECKERS — DALBERT.O

c 09 pequenos prodígios da dança

\ -'¦'• '.-' ,J'^

m
Mllc. Ocnnalne l.ralriy, um

lindo sorriso 11 serviço de uma
orlo liieompnravcl

o Rio do Janeiro. Pala. agora.
com Brande entusiasmo, doa pro •
jetos deste p.no, alguns JA em
via de cxccucí.o, a começar pel -
Oompánhia Francesa de Operas
Cômicas e Oncret-E, que embar-
ca lioie no -repcta-i. em Mnrse-
lha, com destino a esta Capital.

— A (.ração que al está, como
aqurla a que pertenço, conhece
por tradic&o. o süosssó que ha al-

gumas décadas alcançou a opera
cômica que atingira o seu apo-
ireu. Árias e cançonetas que òb-
tiveram, a maior voga, chegaram
até nós trauteadas pelos nossot
maiores. Entendi que seria opor-
tuno e rio maior Interesso revi»
ver a época áurea daquele ge-
nero teatral, desde que se pu-
dessem apresentar as obras pri-
mas de cnfiío, interpretadas por
nrtlstns de cscól e do nome feito,
n"m ró na Frnnça como na EM-
ropà ioda e, através do radio, no
mundo todo. E níio desd«nhel
de Eluumni preieluções moderna.»
que a critica c o publico dn,.
::r-nde.s cidades européias J4
consagraram e que serão repre-
sentidos pola primeira vei entm
n-js. depois dos seus memorável»
triuriíos na Opera Cômica A»
Paris c teatros dessa classe (ís
outros paises.__' assim que far„ sua es-
tréin nos últimos dias destf mt_
no Teatro Municipal a compa-,
nhia que Gustave-Goublier dirl-
ge e de que é primeira ílgura a
atrlÊ-oantorá Oermaine F«ral-
dv. primeira soprano de Opera
Cômica e que se acha rodeada
de artistas de igual Jaez. A oom-
panhia ocupará o Municipal,
pois que se trpta de um conjun-
to de primeira ordem, digno do
nosso principal teatro.

Acredito sinceramente quo
o publico carioca aplauda minha
Iniciativa e a prestigie com a
sua. presença, aproveitando a
oportunidade que ha mate de
cincoenta anos níio se lhe ofe-
rece: ouvir a opera cômica tal
como a aplaudiram nossos pais,
esplendidamente encenada e ir-
rcpreensivelmente representada.

Serviço Telegrafico do Exterior

GRANT

Jaequeline e Arlette DESFORGES
em suas crloç-es

(Continuação da 8.a pagina)
Concedido a um escritor
norte-americano o prêmio

Strasslrargcr de 1938
Paris, 8 (-_.") — Por sete vo-

tos contra uni o prêmio Strass
-_-_—_-__. _.___' . _i _ O _ _.. V._ _A i-_ -_<¦ r.,-\..

A Orquestra «era dirigiria pele. M.* HENRI OUSTAVE-pOÜBl/lEIt e M. FRIOARA, da
"Op-ra-Comiqiie"

 Mlsc-cn-sc.iie <le M. I.EONCE

nailario» ilirlRl'1"!' pela i.« nailnilnn Mlle. K0HR1GA, profíssorft rir Ralle

Cfmnrleií novéis il» MoMre-rintnr MEl.l.ANO HE CASSINA

Costume.» rta MÀISON Alt-ST-llKS llOYKii. ele Merselllc

C-bel.tra. cia MA.-ÒN BEUtnAND, rie l'arls

Empres-Ho cm Paris, M. Óàpigi» ClÍF.MIEVlX

orriCE DES TH--RES MÒNClÍAIlMOXT

Administradora, Mine. II. CÒNIN

a_M__^_g-W_.'*Jt_'_---lMI--lltUHI-IJ,-.llll-_illlWlll-U---M

1,1- SALTIMUAM-ri.". npcretn «ni 3
atos è I iiiiailroR çle' MM. Onlonnrau. Miisl-
ca ele Lobl- Oeinni'.

I \ PETITE nOHfl.ME, operéln em 3
atos rie MM, lvaiil Ferrler. Musica ele Iieilrv
lllreliniann,

i,.\ cncAltm; i>i: MtMl P1NSOS. <M>e-
reta ém .1 Utos rio MM. Ortlennenn. V. Oal-
iv e .lean Uru. Música cie Henrl Oiiitaic-
Óoubll-r.

I.l IlK.MOIsní.l.i: DU IMilMF.Ml' .
nbcretn cm a «Inü <le mm. Oritoiniéi»»». f
anil. e ii. Iié-llsé. »!«««» ,1c ,lenrl cil,s'
tave-CiOtilillcr.

MARIAOE PAIIISII-N. npi-irtn em 3

atos ele MM. O. LóglUe. Musica de Henrl
(Itt-tnv-GoiiblIcr.

CIHOII.ETTE, opereta em 3 ntos e I
uiiii''ros ile MM. ltnlii-rt ile FÍers c Fruncls
de (.'nlssct. Musica dc Rrinnliln llalni.

MONSIEUR RBAUCAIRE opern-cqmlca cn»
3 atos c I quadros de MM. André Rlvnirc
e Pierre VCBer. Musica rie Arinré Messnger.

PI .1'KT.MS 1101. opera ccnnlca cm _
atos r 1 eiii-ilros rio MM. nenncry o Hréíll.
Musica ele- Atlolplic Adam.

Mll.EI!.I,K. oprn» ccnnlca em •! atos
, 5 quadros ele MM. Mlehcl Carré. Musica
do 

Ç^rlés^ounecl ja ^ ^
reta em _!_tô_ d" MM. 8lrau.1l» e Clálrvtlle.
Md?S_ 

dLOCHES DE CORNBVI.,bP Opere.
li _r» 3 cios e 1 quadros de- MM. Cio Ml"Ç

_ o! Oábct MUílea de Robert PI_r.fl_e.te.

I r PUTIT I)t'C nperii coinlea em 3
•lios éle MM. Henrl Mellliae c Ilalcvy.
Musica de Charle. I.ccocq.

I \ FII.I.E nv TAMBOUR MA.IOR, ope-
reta rm 3 atos e 4 quadros rie MM. Clilvot
. Dum. Musica rie .1. Ôffenlmeli.

I.ES MOOS.UETAinS AU COOVKNT,
opereta en, 3 atos e I fl»""';^ ''' Wt
Paul Ferrler c .1. Prével. Musica de LouW
Varney.

VERONKJl H,
ele MM. Vanloo
André Mcssascr.

opera
e C.

comlcn
I)»IV«I.

on» _ atos
Musica de

ESTRÉIA DA COMPANHIA — 24 DE MAIO

Na Bilheteria do Teatro Municipal abre-se 1ioJc a

ASSINATURA PARA 12 RECITAS

com peças diferentes escolhidas m> repertório acima anmielndo

Preços comp-es-ivos para as 12 recitas. Selo da Prefeitura a parte

Poltronas 3608000
Frizas ou Camarotes. 2:1603000
BalcSts Nobres A c B. 360S000
Balcões Nobres o/filas 300S000

Balcões A, B c C.
Balcões o/filas . .
Galerias A e B . .
Galerias o/filas . .

216S000
180-.900
96S00O
84SO0O

Telefone da Bilheteria: 42-3103

ii _ o oneaniento serA feito rta formn seRiiinle: RO Çfc no .Uo e e» reàtAnto.-:jnhtnmnnt«
r.m. n importância .1.. selo dn pn-fnltura. na entrega dos «àrtôes ricllnltlvos

5 dias tintes dn estréia da Companhia.

. r -_,.-i- -» a _ Ti.alio Uraslleli-i). ('• coiicnilldii no' "rs. Assinantes «li»
1 °, 

. M..I À_l_í__ dó ÍÔ_7 p.e rren.--. ... suas lo.nll.la.lcs até ÍT Horas rie 11 rie

„&°rKfit^ - •)- os srs. Asslnan.es tém direito para
it Temporada Urlca Oficial deste uno.

va i_t.u_i.rl_ _• rceebein desde lá èneomendus rie assinaturas aue serfto dlstrllmUfis

pela ü._è.S"!íe Insc-ç.--- a. ta « tcnn.naç-o dn pm.o ele pieferencla coileedlilo nos Srs.

Assinante» da I.lrki» «ln 10.11.

OB SRS .SSINAXTEH DESTA TEMPORADA DF. OPERAS CÔMICAS E OPERtíTAS

FRANCESA. 0ÓMB.0 DO DIREITO DE PREFERENCIA PARA A TEMPORADA 1)0

MESMO GÊNERO (.CE SE REALIZARA1 EM 193». .Q _____

O controle de preços na
França é uma realidade

Paris'. 6 (H.) — A prefeitura
dè policia visitou hoje trôs mil os-
tabeieclmontns elos mercados pu-
bll.os, fn-emclo urna lista cios pre-
vos dás tnci-cadorlas e„p._i-s li
vencia afim elo servirem ele e!oe-u-
irientaçílo no comitê departamental
da controle ele preços.

O comitê nacional reconheceu
unanimemr-nts qu.i c. rooentes
movimenteis cambial- não eram elo
molde a provocar as variações eis
fc>.ô<í0 notad.3.

Todos os abv.ios serio enérgica-
mente reprimidos.

O fornecimento dc gás
helium pnra os dirigiveis

alemãis
Nom York, 6 (H.) — "O futuro i

dos dirigi veis dopenetc lntelramon- |
te do governo dos Estados Unidos .'

! tal foi a tlcclaraç-o do comando
i Hu - F.kner ao deseimbarcar e'.n
I Nova York de bordo do vapor
i r/ols-.

Como ii foi noticiado o coman-
i dan te Ecknèr vèm aos Estados Uni-

do-. RV.m cie conseguir do governo
americano o :;ús hollum necessário
aô novo Zeppelln L ,2 '30 cu'ft
e- jortacAn nflo íol p-rmltlda ntn
n era para o Reich s.-:r. a _a*yiWJ»
c'.s ciue nfio venho a snr utiliziab
como material bcllco.

O Episcopado germânico
i não comparecerá ao Con-

gresso dc Bucarest
Viena, 6 (H.í -- Ao que .v afir-

ma o episcopado gc.rms.nlco nno
tornar- parte do Oongr-sso Euca-
rlstlco Intcrnncion-l c!e Budapest

O transatlântico "La-
fayètc còntiniia em

chamas
Havre. 6 (H.) — o transatlan-

tico Lafayotte continua cm chi-
mes c5s circules autorizados con-
sideram o navio completamente
perdido, Um delegado do ministro
da Marinha >5 inlolou um inque-
rito com engenheiros marítimos no
sentido de apurar as causas do
sinistro.
Só com a ordem do Papa
os religiosos abandonam

o "Convento

rell-losas do convento Poor Cia-
ras" (religiosas ela Ordem ele San-
tn Clara ela reforma de Santl^Co-
lette, conhecidas por Oolottl-
nes") recusaram-se a acatar a or-
Som de expulsüo dada pelas au-
torldades católicas romanos en-
nuanto nSo tiverem recebido or-
3e,n do Papa para abandonar o
local.
Danificado um vapor bri-

tanico
Londres, B (H.I -"-'Oa :&&**_:

taríoa dn vapor britânico -ícmiccll
enunclain oue dunmte o^of^
delo ele Valencla o vapor foi ela -

nlflcado mus que nao sei vorlfl
eou nenhum ferimento em qual-
quer membro da tripulação.

Um recital de Olga Pra-
cuer em Paris

Paris 6 (H.I — A conhecida
can?-"- brasileira Olga Pragwer
C-eihS deu. diante de, um bri-
lh-rite auditório elo V'a'««.^;
tacavnm as fi-Uras elo Ei«baixa

^.nt^^^cl^U-toa^-
dldo. cie musicas sul-americanas.

Subscrito o empréstimo
australiano

Londrei. 0 (H.I — Acredita-se
sabw quê o publico subscreveu
-nonas 34 ." elo empréstimo aus-
fíaíar-o rie sete milhões de l-
brar O Sindicato encarregado da
______ do '='«"restl",f"rtete:.0<1cò'
tomar a seu cargo 'l.P;rtne..^a_
berta pelas subscrições punucas.

Faleceu o duque de
Dcvonshirc

ronclrei. 0 (Hl. — Faleceu o
Duãü. do Devonshire. um dos
M_3. ricos P^.«*^,S__fci2?__
terra. O extinto rcprenoiitava na
aamàr- dos Pare, a dlvlano 6Mt
do Darbyjhlre. Sueeder-lhc-A no
titulo e na Carnal"» Altft seu fl-
lho Marquês HartlngtOU. Dcpu-
tado A Câmara dos Comuns.

IU» ElUi ' i ii .____. v jj_ v"n« —ví _._._.
bureeor do 1038 ncnba de ser con-
cedido r.o escritor Plerro Lamur,
correspondente nos Estados Uni-
dos do Jornal Le Jour-Echo rie Pa-
ris. O nóo-laureado. que nasce»i
cm CngneS- no Dopartamonto dos
Alvo? marítimos, cin lOOei. e au-
tor rto uma weviô. de corre_*pon -
donclas sobre :-. vicia americana,
correspondências que _<• Jnur vem
publicando elesdCi lf)33 sob o ti-
tulo "Historias do outro mundo".
Silo tambem de autoria do Sr.
Lamur uma "Vida ele Edison" •
uma "Vida de John D. Rocko-
íellcr".
Os padres da Hungria não
desejam aproximação com

os judeus
Buetnpc-í, 5 :(H.) — Convoca-

dos pelo prelado Joseph Pohn» se-
tenta padres católicos de todas ns
partes da Hungria reuniram-se em
Budapest com o fim do estudar _.
Sitll .-O política o econômica do
pais. Diversos oradores denuncia-
iam a dcv-St-ç„o causnda nos do-
mlnlos da política rcllçlnsa pela.
propaganda neiclonal-soelallsta _
protestaram contra as tentativas
de aprciKlmac_o entre Judeus,
grandes proprietários liberais e
padres católicos.

As .c.eolur.õcs aprovadas pel»
a-sembl.la serão comunicadas ao
presidente do Conselho e ao Epis-

' copado.
Grcta Garbo e o maestro

Stokowski na Suécia
Estocolmo, 6 (H) :— Greta Gar-

bo _ o maestro Stoieow.ki resolve-
ram passar alguns dias em uma
propriedade cia estrela, em Harby.
ant^s cio emborcar ele recerosso aos
Estados Unidos. O casal viajará,
de automóvel e prcfcrlvelmentc A
noite, afim de fugir A curiosidade,
publica.
Um almoço na Embai-
xada do Brasil cm Paris

Paris, 0 (II. 1 — O embaixador
do Brasil e a Sra. Sousa Dantas
oféroceram hoje. um almoço em
honra elo Sr. e da Sro. Moura.
Costa, do Sr. e da Sra. Olímpio
da Fonseca e elo professor e dn.
Sra. Rabelo Júnior. O professor
Rabelo Júnior fez. recentemente,
no Hospital do S. Luis. desta cn-
pitai, verias conferências multo
apreciadas. O professor Rabelo
cliu-ii no cila 11 de Maio uma ul-
Uma conferência, a qual assisti-
rfio tambem, como JA o ílzoriitn.
nas outras anteriores, o enibnl-
xador e a Sra. Sousa Dantas.

(73203

ATIVIDADES TEATRAIS
DA A. A. B.

No próximo dia 24, Terça-feira,
is 17.30 horas, por ocael-0 dô en-
cerramonto do 10" Salão dos Ar-
t_tâ_ Bra-llclro-, ora expoato na
Síd4 da "A. A. B ». no Palace
Motel, o Orupo de Amadore* Tea-
traia criado recentemente no eelo
dessa entidade e Intitulado O-
CoJrt«di_nte., eatrélari naquele lo-
cM, com a peça em um ato. de
O. Nelll — Pelo il.anJia. A Comis-
s_o de Teatro e Cinema da A__o-
claçâo dos Artistas Brasileiros fa_
um apelo aos associado, que ma-
nlfestarem inclinações para o tea-
tro. no «entldo de Integrarem o
conjunto acima .sendo para leso
necessário um entendimento dlrí-
to oom a referida comlssilo que se
reúne «emanalmonte. At Quartas-
f-iras, is 18 horas, no Palace Ho-
lei.

"O maluco da Avenida", o

grande sucesso do dia !
A VESPEnAL. DE HOJE NO CAR-

LOS GOMES

Com a engraçada poça O Maluco
da Avenida, do Carlos Arnlchos,
Procoplo da hoje, vesperal âs 16
horas, no Teatro Corlos Gomes, e ,
A noite, duas sessões. Amanha, O1
Maluco da Avenida l. A em ultimas i
representações. Segunda-feira, o
festejado comediante oferecera aos
eeus numerosos fans uma outra
novidade de sucesso: a peça Sei eit
fosse rico, que vlri assinalar tam-
bem para a vitoriosa temporada
do Procopio no Carlos Gomes, um
exlto memorável no gênero de es-
petaculo para rir. Nesse original
que Restler Júnior traduziu, o

I grande ator ter-. a seu carjo em
___l_aut- -.m -.-¦¦. o protagonista

Últimos dias de "Terra dos
Joazeiros" no Olimnia
Jararaca dará hoje no Olímpia.

ás 16 horas, moflnefe popular cnm
a p>>ça Terra dos Joatciros. do Ma-
rio Hora, que amanhi Irft tambem
cm iiinfin.e . _ noite, cm tr.s .«cs-
sõ?s. Terça-feira, teremos no Tea-
tro Olímpia, em prlm.lras recre-
sontaçõrs a peça de enredo Ca-
bôclos da pd virada, do festejado
escritor Pacheco Filho. No dasem-
penho do esperado original que
terá linda musica, atuarão todos
os elementos da Companhia Jara-
rica.
Privados da nacionalidade

alemã
Berlim. 8 (K.) — Acaba dç ser

publicada uma nova lista de trm-
ta judeus alemães prlvadcs. a&s.m
com-» oa mem-ro_ de su-- famílias,
da naclo_»__l___a -icml.

Foi restabelecida a taxa
da crise na Bélgica

Bruxcl-s. 6 (Hl. - Por 13 vo-
tos contra 8. a comissão finan-
cotra ela Câmara adotou, com cor-
tas modlflcarõ-s. a proposta pela
qual fica r-r-tabülrcitla a taxa do
crise" c rejeitou os demais proje-
tos fiscais do governo.

As greves em Paris
Paris, 6, (H). — O ministro

da marinha de ChappedMaine re-
cebeu esta maiihS uma delegaçio
de grevistas do serviço gerai —
Malt_s-d'Hotcl. garçons etc. —
dos vanores da "CampagnleTran-
saflmitlque". Ofl grevistas, m.n-
tèm-so firmes rm suas' relvlndl-
cações nilo obstante todos os es-
torços de conciliação envidados
r_.o mlutslro. O Sr De Chappe-
delalne receber* antes de melo

I dia cs delegados doe Es.ados
Maiores desses navios..

As condições de utilização
da caderneta de viagem;

turística, na França
Parla. - (III .— O Journal Offt-

ci-l publica hoie um decreto so-
bre as condições de utilização da
caderneta de viagem turística.

. caderneta, que sera vendida
a partir elo IS do corrente, sera
válida por toda a duraç-O da es-
tada do ecu titular na França,
eom o prazo máximo de sessenta
dias. Em caso algum poder*, no
entanto, ir além ele 31 dc Deiaem-
bro do corrente ano.

Por outro lado, tis vantagen*
proporcionadas pela caderneta li-
cam subordinadas A condlç&o de
que o seu titular permaneça d»
maneira continua na França du-
rante sois dias, no mínimo.

A caderneta poderá ser vendi-
da quer no estrangeiro. Junto a.,
autoridades consulares, centro.-
franceses de turismo, companhias
de navegação marítima . aérea,
francesas, agencias de viagens,
etc. quer na própria França, na»
estações das fronteiras e nos por-
tos marítimos ou aéreos.

O "estatuto nacionallta-
rio" da Polônia

Praça, 8 (Hl. — O comitê dos
ministros das pastas políticas re-
uniu-se, sob a Prcs,1.d^,n,cnlR,f,,1_
chefe do governo. Sr. llodzo, afim
d, prosseguir nos trabalhos re a-
tlvos ao "estatuto naclonalltarlo

°Fo_im 
discutida.«. ndo sõ a mo-

dlflcaçfto da "Jurisd.çso naciona-
lltarla". mas tambem aaenova*dl»?
posições legislativa- e administra
Uvas que elevem completar o atual
estado de coisas do domínio em
q"oS .on-elho reunir-se-- ainda
hoje novamente. Tor sua vez, o
comitê dos ministros das pasta»
econômicas estudou a altuaçâc, no
tocante A política economlc»i ««-
minando notadamente a questão
do monopólio das madeiras.

A taxa anual de juros dos
bônus franceses da Defesa

Nacional
Paris. 6 (H) .- O J°"r»°l°Jf<'

ciei publica o decreto, assinado na

pa-tída- Finanças, em vlrtUdta^
aual n partir ele hoje. a tax*
-níial doslonu. d? Defesa K--'^
nal a dois anos e focada em 3 l.J
por cento. ,_,?*__'P 

como « sabe. o Juro doa an..-
gos bônus era do quat.o por
cento. ,_»
(Continua na pag. lá).
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Jockey Clube Brasileiro
AS CORRIDAS DE HOJE E

CLÁSSICO "9 DE
DOMINGO

MAIO"
Estão bem organizados os pro-

cramas elas corridas ele hojo e
Domingo, o primeiro composto de
seis pareôs e o segundo de oito,
entre os quais o premio "Classl-
co B do Maio", na milha e com
« dotação de 12 contos de réis ao
vencedor,' reunindo esta prova dez
animais.

A seguir os nossos leitores en-
contrarfto or, programas, com as
cotaç.Ocs e montarlas prováveis:

CORRIDA DK HOJE

1» carreira —- Premio "Auditor"
— 1.600 metros — 3:5O0ÇO00 —
A's 14,40 horas.

KS. CTS.

20

f 2 Gllbarto, Lei-
ghton 65 18

3 Onlx, C. Te-
relra 65 50

3 -l| 
4 Tejo, Herrera. 55 40

L 5 Mlst, Splegel.. 63 50

f 6 Sugador, Gus.so
¦j 7 Cambraia, H.
[ Soares

55

63

25

40

-1* carreira — Premio "Dois de
Junho" — 1.G00 metros —

Estrellta, S. Be-
zerra
Casnjiova, Me-
7aros
Katsú. Herrera
Madurelra. P.

Oussò. ....
Aedo, Geraldo.

54

56
30

25
30

30
40

2" carreira — Premio "Oitava
— 1.500 metros — 3:5003000 —
A's 15,10 horas — Com descarga.

KS. CTS.
f 1 Oitava, Mes-

quita 53 18

2 Chicote,
zerra.

S. Be-
40

f 3 Mineral, Salus-
tlano

4 Industriai.
maní. . .

Os-
49

S -i
f 5 Iora, Geraldo. 52

l lando Serra.

4:0005000 — A's
Com descarga.

f 1 Katurno,
ghton. . .

I 2 Draqultan,
1 raldo. . .

14,30 horas —

Lei-
KS. CTS.

3 P1 e u I,
l quita. . .

4 Nhô Zuza,
1 lustlano. .

Mes-

Sa-

57

57

55

f 5 Vitoria Regia,
-] T, SimOes. . .

1. 6 Caclula, Valter

7 Mlss Bá,
Ferreira. .

D.

54
58

52

30

50

50

50
30

25

40

Sobrevivo 'Mesquita) e Vira-
rapara (Cosmo), 700 metros —
44".

Caiu (Cosme), 700 metros —
44".

Krcbelina (C. Pereira), 700
metros — 44" (suave).

Sv.san (Leighton j, 600 metros
3B 1|S.

Turi (C. Pereira), 700 metros
44".

— O turfman Raul F. Cima-
ra trocou hontem a sua pupila
Artricola pela potranca Lapn. A
filha de Chipre deverá ser, den-
tro cm breve enviada para o Rio
Grande do Sul, onde disputará
carreiras cm cancha reta.

 Foi hontem submetido a
aplicação de pontas de íogo no
Joelho do membro anterior di-
reito o nacional Galan. A In-
tervenção foi praticada pelo
Dr. Charles Conreur.

(. 8 Enlo (NjC)
5» carreira — Premio "Dois ds

Agosto" — 1.000 metros — 4:000S
— A's 15,05 horas?

Canos, Flavlo.
Irapuazlnho, O.
Serra 43

50

60

3» carreira — Premia Jardlnel-
ra" — 1-50 Omctros — 3:5005000

 A's 15,40 horas — Com des-
carga.

KS. CT3.
1 — 1 Nó Cego, S. Be

zerra

| 2 Xamet.. Mes
quita. . . .

3 \I 3 Oitlbó, D. Fer
\ relra

| 4 Votú, Valter. .

I 5 Punhal, Gusso

| 6 Salirgan, G e -
raldo

i 7 Saívar_an; Or-
[ 6 Estolca, Flavlo.

50

54

48

40

40

KS. CTS,
1 Malfa, Benites 34' 30

2 Oran, P. Costa. 52 30

3 Juiz, Mezaros. 54 50
4 P a u d'Alho,

•( Fluvio 51 80
5 Satanla, H. Soa-

l res 50 80

f! Catú, Mesquita *0 GO
-! 7 íílnlta, Geraldo 50 60
t. 8 Mango (NjC). 51 60

9 -inteiro, Valter 53 40
| 10 Ornamento, Lei-

¦! ghton 57 18
" ~ug, C. Pe-

I relra 51 18

LIGA NITERÓIENSE DE
VOLLEYBALL

Hoje, a novel entidade de
volleyball de Niterói, a Liga Ni-
teroiense de Volleyball, fará rea
lizar o seu Torneio feminino, pre
liminar do Campeonato do cor-
rente ano. A tabela sorteada é a
seguinte: 1." jogo — CR. loa-
ral x S. C Fluminense. 2.° jogo
— Praia das Flcxas x Canto do
Rio F. C. 3.° jogo — Vencedor
do i.° x Vencedor do 2.°.

As equlyes inscritas estão as-
sim constituídas:

Canto do Rio F. C — Irene.
Maria de Lourdes. Raquel. Au-
rella, Maria Moreira e Ziétc.

C R. Icaral — leda. Mirtlla,
Déía, Romlida, Alice e Eunice

S. O. Fluminense — Egie,
Norminha, Míriam. Leila, Mavi-
quita, Odaleia e Ida.

Praia das Flcxas — Helena,
Nicia, Norma, Geralda, llcla,
Rute e Leda.

o* carreira — Premio "Clássico
Nove de Maio" — 1.SOO metros
— 13-.O0OS0O0 — BETTrNG
15,40 horas.

1 May-be,
rera. , .

2 Mlrorô,
ros. . _

53

4» carreira — Premio "Punhal''
— 1.400 metros — 4:0005000 —
BETTÍNO — A'5 10,10 horas.

KS. CTS.
1 — 1 ügerê, Herrera 51 25

2 Malvlno
Simões.

Pedro

3 Decidido,
quita. .

53

53

— 4 Turl, Leighton 58

( 6 Perigosa, S. Be-
¦; serra 50
í 6 Etoiea, Flavlo. 43

33

40
40

5* carreira
. G00 metro,'.

Err-riNG A'3

1 — 1 Auditor,
tiulta. .

E=p!!n,
t!ano. .

Premio Xaco" —
— 4:000:000 —
16.40 horas.

KS
Mes

CTS

{ 3 Qtiaialm,
ghton. . .

I 4 M 1 g n o n,
I Soares. .

f 5 Doiatangá, Sple-
gel

6 Verônica, S. Be
:.erra

| 7 Brincadeira, Os-
L manl

43

48

f 8 Ortruda, P.-dro
j Gusso. . . .
I 9 Prateada, Mes-

¦i quita
1 10 Quintilha Fia-
I. vio

A's

50

50

30

40

30

40

50

CICLISMO

54 40

22

I 3 Barnabé, Fellx
I Cunlin 52 30

i 4 SUÍO, M.-zaros. CO 30
3 ; 5 Bracatéia, Cos-

( me  53 -10

I 6 Nhançll, Gusso 53 35
4. \ 7 SoíKsòns, Her-

1 rera. ....... Su 50

6' carreira — Premio Qulctus'
— 1,600 metros — 4:0008000 -
BET..KO — A's
Com descarga.

17,10 horas

7a carreira —
mo Brasileiro"
— 4:O0O5C00 -
18,20 horas.

1 — 1 Krebelii
ghton.

| 2 Queni,
i ti nho.

Urussanga, Ce-
raldo

Mondcslr, r.e-
duzino. . . .

Uirapai-a, M«S-
quita, ....

Pa~os Largos,
Flavio

Mlculm, Mesa-
ros

Premio "Ilipodro-
— 1.G00 metros

- Br..riNU — A's

1 — 1 Calote, Simões

2 Barrlo.-rra
ter. . . .

Vai-

KS,
50

50

30

. 3 Luminc. Flavo.

4 — 4 Pogueada, Or-
lendo Serra. .

5 Orlcana, A.
Dias 66 1

S !
6 Lorraine. Her-

.1 rera 64 30

Al v&o os notsos

PALPITES
_-trellta — Madurelra — Aedo.
Oitava — Niobc — Mineral.
Punhal — Xamctc — Nó Cego.
Turl — Perigosa — Ugerô.
Esplin — Silfo — Barnabé.
Lumine — Lorraine — Calote.

CORRIDA DE AMANHA

1* carreira — Premio *'Jocl;_y
Clubi Brasileiro" — 1.200 me-
tro3 — 10:000$000 — .Vã 13 horas.

58 00

8* carreira — Premi0 Jocr;ry
Clube" — 2.000 metro3 — 5:0005
— Bctti-G — A's 17 hores.

KS. CTS.

CHEGARAM A RECIFE OS CI-
CLISTAS PORTUGUESES

QUE ESTREIARAO AMANHA

Chegaram hontem a Recife os
ciclistas José Marques, campeão
de Portugal, Aguiar da Cunha e
Manuel de Sousa que a convite
da Federação Ciclistlca Brasilei-
ra, vêm tomar parte nas provas
que serão realizadas este ano em
Recife, Rio de Janeiro, Minas,
S. Paulo c possivelmente no Rio
Grande do Sul.

Estiveram presentes ao desem-
barque dos corredores lusos,
além dos deleitados da F. C. B.
diretores da Federação Pernam-
bucana de Ciclismo, ciclistas
pernambucanos, os ciclistas que
daqui partiram e muitos des-
portistas.

A Federação Cicllstica Brasi-
leira. com a cooperação da Fe-
deração Pernambucana de Ci-
clismo e do Prefeito de Recife
organizou a prova de estreia dos
portugueses com um percurso de
GO kilometros que se estendera
da cidade a Jaboatão e volta,
terminando a prova dentro da
pista. . .

Enfrentarão os ciclistas visl-
tantes cm síii primeiro compro-
mlsso no Brasil, a equipe da
Federação Pernambucana de Ci-
clismo. e mais os corredores pau-
listas, fluminenses, cariocas e Mi
neiros que estão em Recife cies-
de Domingo passado. Toclos os
concorrentes estão em boas con-
dições o que fax prever que a
disputa será sensacional.

Tal é o Interesse peia realiza-
çâó da prova que o Jockey Clube
local suspendeu a realização das
corridas de amanhã, o mesmo
sucedendo a vários clubes espor-
tivos que não realizarão provas
esportivas.

-*. -O • ?*_**- «> >

UMA GRANDE DATA
PARA OS VASCAINOS

EM'FESTA O LAR DO PRÜSI-
DENTE DE OURO, ANTÔNIO
CAMPOS

LIGA CARIOCA DE
BASKETBALL

AOS QUE TEM DIREITO A
MEDALHAS

Para receberem as medalhas s
que têm direito, estilo convidados
a comparecer na sede desta Li:,a.
no dia 10 do corrente, as 17 ho-
ras, os seguintes amadores:

Cami-Oeh — Medalha de ver-
mcll — Adlllo Soares dc Olivel-
ra, Camilo Mendes da Costa.
Francisco Barbosa, Jorge Corva-
lho Martins. Luis Marzano Neto,
Potiguara Miranda, Sebastião Zn
mal: e Valdimlr Montene.ro
Duarte.

• CAMPEÕES DS 2" DIVISÃO — Mç-
dalhas de prata — Decio da Sil-
veira Lima, Manuel Terceira dos
Santo1:, Marcelo Augusto Ferrei-
ra Figueiredo, Newton Calliraux.
Oymna índio Guarani, Paulo da
Costa Reis, Raul Carlos Pareto
Júnior, Rubem de Oliveira Ver-
met e Victor Hugo de Araújo
Jorge.

Campeões di 3a Divisão --
Medalhas dc prata — Allsio Ro-
drigues; Ademar Maio. Amaurl
Pacheco. Celso Gomes da Silva.
Cléto Almeida, Dante Bento da
Rocha. Fioriano Peixoto Torres
Homem, José Afonso de Carva-
lho, Orlando Gazzaneo, Paulo
Lima e Wilson de Vasconcelos.

V£NC_DonEs ao Torneio Coi.i-
PLEMSNTAa — Medalhas de bron-
,-e — Adalberto Vilas Bnas,
Adaü Plliar Volença, Erlco Pa-
checo Filho. Josá Torres Pais,
Lourival Dultra Viana, Otávio
Marques Fernandes, Newton da
Silva Barbosa, Sparacus Toledo
Lopes.

VENCEDORES do V Tobneio AB7.n-
T0 — Medalhas de. prata — Celso
dos Santos Meyer, Dalmo Ramos
Ribeiro, Artur A. A. Carnaúba,
João da Costa Monteiro, Silvio
da Costa Raimundo, Raul A. A.
Carnaúba, Roberto Potovitsch.

Vr.NCEDOHES DOS GRUPOU DO V
Torneio Aberto — Medalhas ds
bronze — Alberto Ehrlich, Gui-
lherme Rodrigues. Djalma Go-
mes Machado. Albino Pinheiro,
Américo de Sousa Lima. Edgar
P. Rabelo e Valter Santos.

TREINO DO SCRATCH
PERMANENTE

Para o treino do scratch per-
manente, que será realizado
ho'e. no Ginásio do Fluminense
F. Clube, ás 17 horns, estão
convocados os seguintes ama-
dores:

Armando Albano. Artenor Mon
telro de Sousa. Aloisio Bastos,
Aires Tovar Bicudo de Castro.
Adamo Berttill. Álvaro do Retro
Macedo Filho. Adiiio Soares
de Oliveira. Aloisio Aclóli Neto,
Celso des Santcs Meyer; Dalmo
Rn mos Rit-iro. Guilherme Ro-
drigues, José Simões Henríoues,
José de Sousa Bastos. Marttnho
dos San'os Frota. Mario Hnm-
berto Carneiro da Cunha. Ma-
nuel Leite Pitanca, Raul A. A.
Carnaúba. Roberto Potovitsch e
Sebastião Zumalc.

2GU ANIVERSÁRIO DO
VILA ISABEL F. CLUBE

Nascido nos áureos tempos cm
que o football era verdadeiro cs-
porte, o clube de Vila Isabel
manteve-se sempre á altura de
um principio. Um dos fatos quo
assinalaram a vida, a existência
fecunda daquele veterano clube
é que foi êle o precursor dos ,1o-
lios noturnos de football. Em
país nenhum do mundo alguém
se lembrara de efetuar Jogos á
noite de football e mesmo se-
melhante pratica era tida como
Inexequlvel. Entretanto, lluml-
narido a sua cancha e pintando
de branco uma bola, foi efetua-
do o jogo com o máximo su-
cesso. O Vila Isabel F. C.
sempre com ardor, cheio de fé.
lutava como leão. Humilhado,
ferido em seus mais sagrados di-
reltos êle jamais humilhou ou
feriu direitos de terceiros.

Vinte e seis anos de vida!
Almejamos de coração o en-

grandeoimento cada vez maior
do veterano clube dos raios ne-
gros.

A sua atual Diretoria esta
assim oriranizada:

Dr. Adamastor Soares Maga-
lhães, Dr. Valdomiro Freire de
Carvalho, Euclides Pinheiro,
Pe.ulo Ferreira de Almeida, Dr.
Hugo Gonçalves.

Ao querido clube nossos para-
bens.

Comemorando a data máxima,
á Diretoria oferecerá hoje, 7 do
corrente, um baile.

Trajos de passeio, completo.
Os senhores convidados devem

trazer damas (pessoas da faml-
lia) .

Parabéns ao Vila!
» — »<_j—«

CAMPEONATO MUNDIAL
DE FOOTBALL

A viagem da Delegação Brasileira — Do Rio
 a Recife 

(UO NOSSO COn.RKS.OXDENTE)

NOVA TENTATIVA PARA
A PACIFICAÇÃO DO

FOOTBALL GAÚCHO

TENNIS
O TORNEIO DE BARRAGEM
DO CANTO DO RIO F. C.

Está quasl que atingindo a
sua etapa final o animado Tor-
neio de Barragem do Canto do
Rio F. Oi-, de Niterói, para se-
nlioras e cavalheiros.

De fato, verificou--^ intenso
movimento em suas quadras e
o numero de jogos diários mar-
cados manteve sempre as sua?
arquibancadas repletas de ade-
ptes do tennis.

Nes jogos, ante e hontmi rea-
lizados. foram verificado- os
seguintes scores:

Cláudio Brandão venceu a
Luis Oliveira por £xl (6x1, 7x3
o G'<2>.

Alberto A. Cesta a S.iblno
Manseon por 2:;0 (7x5 e Gx2i .

Nelson A. Pereira a Mario
Oliveira P^r 2x0 (0x2 e 8x6).

Cláudio Brandão a Fr?d Ta-
ves nor 2:cl (6x2, 5x7 e 6x31 .

Luis Oliveira a Paulo Fru-
meiicio por 2x1 (0x2. 2x6 e
6x4).

Acham-se marcados para ho.le
e amanhã cs seguintes jogos:

Hc.i"," ás 21 horas — Vence-
dor de Fred Taves e Pérsio
Afitar x Alberto Saramago.

Amanhã, âs 8.30 horas — Sa-
bino Mangeon x Ewaldo Sara-
mago. Alcides Short Vi:ira-Al-
fre-.io Ohadwick.

A's 16.30 horas — Valdir Da-
maslo x Mario Ribeiro.

f 1 Cliamai. S.ilus-
tlano. . . . .

I 2 Ml nete, vai-

( 3 Moleque Doze
! rteclutilno. . ,

i 4 Oyapock. Her-
cúlar.o Soares.

í 5 BramadoV, Her-
Irera

i 6 Ubajara, Pedro
0113.50

51

7 Sobrevivo,
quita. . .

8 Cnnicula,
gliton. .

KS. CTS.
iAilít, Valter. 52 30
Cliielantlla, Be-
nltea bl 50
Miikalc. Flavlo 5i SO
Suge3tino, Me-
zaros 51 S0

fi Ubalna, Leigh-
ton 62 11" KaliDS, C. Pe-
relra El 14

2fc carreira — Premio "Dacbl
Club:" — 1.400 metros — 5:0003
— A'5 13.30 horas.

KS. CTS.
Candala, Mes-
quita 63 20
Suaan, Leigh-
ton 35
Abacaxi. Gusso T-Õ 35
Flamengo, EU-
lustlano. . . . 03 40

6 Carandal, Ge-
raldo Sã 25** Carabu c_uira,
Flavlo 53 25

3» carreira — Premio "Itama-
tati — 1.800 metroi — 4:000$

'-
— A'» 14 horas.

1 — 1 QulrvríH Eor-
t», .'.....:¦..,. . .5

DIVERSAS
Dos parelhelros alistados para

a reunião de amanhã no Hipo-
di-oino Brasileiro, apenas conse--
guimos registai- os últimos cXci-
cic^s dos saguintes:

Sugador <P. Gussol e Fia-
mengo tSalust.iano), partida cie
700 metros; para o.s últimos 360
metros foram registados — 24"

Cncfuí- iValter), 603 metros
37" 2','i.

Brincadeira (03manll e Tejo
iFelix). partida de 600 metro:,;
os últimos 360 metros foram co-
bertos em 23" 2!5.

Mondesir (Reduzino). 700 mé-
tros — 43 3'5.

Zug <C. Pereira), partida rie
700 metros; para os últimos 360
metros foram registados — 25".

Nhandi (Cosme) e Juiz (Ge-
raldo). 700 metros — 44" 2'5.

Chamai (Salustiano), 600 mo
tros — 37". V

Prateada (Mesquita), duas
partidas: a ultima de 600 motros

33" i*suave).
Oran (P. Cor;ta) e Malta (Be-

nit-cz), SOU metros — 52'" UUa-
ve>.

Fogucada (O. Serra), 000 me-
tro-, — 37".

Quintilha (Flavlo), 3G0 metros
22" '..5.

A data de hoje, Sábado, é sc-:u
duvida, festiva para os va.-eai-
nos. principalmente para aqueles
dos áureos tempos, do glorioso
pavilhão da Cruz de Ma ita.
pois, o lar de Antônio da Bilva
Campos e D. Ana da T\ova
Campos, uma tradicional fam'.-
lia vnscaina. está ein lesta.

Antônio da Silva Campos, o
Presidente de Ouro, que tez o
grande clube aquático, também
poderoso nas esportes terrestres,
completa mais um aniversário
natalioio e registra suas bodas
de prata. O grande benemérito
do C. R. Vasco tia Gama, que
sacrificou seu bem estar, pelo
pujante clube, quando ninguém
fazia questão de ser dirigente,
também vê passar amanha, o
aniversário de seu filho Ant.o-._co
e faz realizar a primeira comu-
nlião de sua interessante meui-
na D.ilcc, e realiza o casamsnto
de sua gentil filha Lourdes.

A cerimonia do casamento da
vascaina Lourdes dn Nova Caai-
pos. com o Sr. Antônio Mendes,
luncionario da Caixa Econômica,
terá lugar, no civil ãs 12 horas,
servindo dc padrinhos os Srs.
Antônio da Silva Campos e .lar-
bas Mendes, progenitores da
noiva e do noivo e no religioso,
ás 16 horns. na Igreja de Sáo
Jose, sendo paraninfos os Srs.
Raul Silva Campos e senhora,
D. Carlinda Pinto da Silva
Campos, tios da noiva.

O casal Antônio da Silva Cam
pos e D. Ana da Nova Campos,
festejando a grande data de
hoje, oferecerão as pessoas de
suas relações, uma reunião, em
sua residência, a rua Tavares
Battos.

ATLETISMO
O TREINO DE AMANHA IIO

FLUMINENSE F. C.

Estando marcado para ama-
nhã. ãs fl horas, o treino des
atletas oue fazem parto neta
secção, no Fluminense, o seu
Deparíamsnto Técnico pede. por
nosso intermédio, o compareci-
mento cies mesmes, afim de se
apresentarem ao Instrutor c re-
ceberem doste as ln-truçõc- ne-
ccisarias.

Porto Alegre, 5 (A. N.) —
Foram novamente reiniciadas,
com as maiores probabilidades
cie êxito, as demarches para a
pacificação definitiva do football
local. De outras feitas, as con-
versações haviam partido sem-
pre de elementos destacados . do
esporte loca!, ungidos, todos,
da melhor bôa. vontade, mes
que encontravam, invariável-
mente, obstáculos tenazes á rea-
lização do projetado empreni-
díinento. Um dos pontos em qu.
as negociações esbarravam qua-
si sempre era o tocante a pe-
nalidade imposta pela Federa-
ção Riograndsirse de Desportos
eos clubes da cidade que a ha-
viam abandonado, para se filia-
rem á corrente que se conven-
cienou chamar de Especializada.
Entendiam cs confederados que
cs dissidentes deveriam pealr a
revopacão dequelas medidas, en-
quanto' cs Especializados que-
rlrni ou» aqueles lhes ofere.-es-
sem espontancam-nte o perdão.
Estava a questão nesse pe,
quando, quasl Inesperadamente.
o esportista Domingos Dona-
dlo. presidente do Força e Luz,
procurou um entendimento com
os ieaders das duas correntes,
fazendo-lhes vèr es vantagens
d-' uma piei fica ção imediata do
es"porte e.ltadlno. Ficou assen-
indo que os Especializados oti-
ciariam á F. R. G. D., soliol-
tando o cancelamento cia pena-
lidada que lhes íóra imuosta ha
quasl um ano. o eme jfl foi fei-
lo. Antes cie oficiar á F. R.
G D. a AMGEA Especializada
procedei: â eleição para os car-
"¦os vasos da sua diretoria, tia
qual havinni renunciado os es-
nortistas Severim Nuílez Filho.
ítsborai Sarmento. Anto-.no SI-
c-iliano e Artur Mi Srhncider.
A ¦ eleição foi ránida. sendo su-
fregados. unanimemente, eis se-
gulntes nomes: presidente. Wll-
h- Taiohinann: do InternaclOr
uni- viee-nre--idente. Edmundo
T,-ib do S. Jocfé: 1" secretario.
Germano Kruitienerl.'; do Ama-
ricano, o 2" tesoureiro. Mario
Pereira, do Forra e Luz.

TORNEIOS INTERNOS NO
RIACHUELO . TENNIS CLUBE

Continuam abertas as inseri-
ções, até o dia 15 do corrente,
nara cs Torneios Internos de
basket.-ball que o Rlachuelo T.
C. organizou para os seus as-
soeiados adultos e juvenis.

Dado o interesse que vem des-
peitando no seio da família ria-
ehiielense. é rie se esperar o
objetivo desejado, isto é. prepa-
rar os futuros fcfensores do
campeão da cidade.

ESTÃO ABERTAS A.S INSCRI-
CÕES PARA O TORNEIO DE
CLASSE DE OUTONO DO FLU-

MINENSE F. C.

O D.-Dartamento Técnico do
¦Fluminense F. Cuba avisa ao?
Srs. associados que se acham
abertas até o dia 14 do cci-rCn-
te, es inscricèyes nara o Torneio
de Clas-e de Outono a Iniciar-
se cm 21 deste.

As Inscrições poderSo ser ob-
tida-; na tesouraria ao preço de
155000 e rão serão tomados em
consideração a? boletins que
não vierem acompanhados da
respectiva importância.

CONVÓri >-.*.- DO? TSNNÍ-TAS
DO S. C. BRASIL

O DeWartemcnto de Tennis elo
S C. Brasil, felicita por inter-
medlo deste lorn?1. o compareci-
incuto pontual, Domingo. R cio
r-orrcTite. í.3 8 horas'e 30 minutos,
elo.-! tennlstãs abaixo:

Ooiivocam-si o.- seguiu es, nas
auadros elo Fluminense P, C.:
Roland Sou?a; Oilestlnei B:?!l!o.
I.aereto Martins, Carlos Veleda, A.
Cestelo Xovo.

N.sa quebrei elo S. C. Germa-
nla- P. Brllhnn-e. Jos* Arati'o
Júnior. Ceor-flno Pcres, E. Ama-
ral e- ü. Cortes.

,« _ai*«w*» •> ——¦

A chuva impediu que a mui-
tldão que compareceu ao Cais do
Porto para dizer o seu adeus á
delegação brasileira que vai par-
tlclpar do Campeonato do Mun-
do fosse maior. Mas ainda assim
entusiástica foi a despedida o
oxalá multo mais entusiástica
ainda seja a manifestação no
regresso.

Pouco depois do navio se por
em movimento passava cie em
frento ao São PaWo. cuja marl-
nha gem saudou a delegação bra-
sllelra que respondeu agitando
braços e lenços.

Na altura do Copacabana cen-
sou a chuva e á noite as estro-
Ias brilharam. O primeiro dia de
viagem correu muito bem sem o
menor Inconveniente. A Sra.
Gag!'ano Neto, que embarcara
já enferma continuou ácamada,
o mesmo acontecendo com o Sr.
Osvaldo Menezes, o "embaixador
da torcida". Ambos foram visi-
tados pelos Drs. Castelo Branco
e Cello de Barros, sendo que o
Dr. Castelo ainda atendeu a Sra.
Gagllano como medico, assim
como o Dr. Álvaro Lopes Can-
çado.

Os rapazes da delegação so
divertiram 

"bastante, quer com
cs jogos de convés, quer ainda
com õ viol&o do Brandão, a vi-
trola do Roberto e os cânticos
do Tim e cOro.

Como semnre acontece cm
viagens dessa natureza as p.Uv-
rlr.s se sucediam e mesmo ai-
guns procuravam pregar "peças
aos companheiros. O Coniarj-
dante anunciou um exercício de
salvamento onde os passageiros,
ao sinal de alarme deveriam cor-
rer eos seus salva -vidas e com
eles se dirigirem ao escalei- e.u.rj
numero e local estavam indica-
dos no "Avifo" ouo existe cm
cada camarote. Pois bem e.ovi-
venceram ao Brito qua ele t.ntta
de se atirar ao mar para ser p'i-
rado por uma corda que era
para mostrar como se procedia
ao salvamento. O Brito porem
disse que a corcla era capaz tio
arrebentar e filo ficaria no mar
e por isso não queria. Na ho.a
do exercício o Brito sumiu e re
trancou por dentro em camarote
diverso.

A Mala Real Inglesa, que fas a
carreira da America do Sul. ce-
veria ter a bordo garçons hen-
panhóls porque mais facilmcn-
te se fariam compreender pelos
pássé.ieiros, mns no Aríon.-et to--
dos sao ingleses e dai os cqul-
vocos que por vezes provocam
boas gargalhadas como acon*e-
ceu com o Batatais que pediu
pCra e lhe trouxeram chopp.

Outro caso que também pro-
vocou hilarldede foi o fato oo
Dr. Castelo Branco ter convi-
dado Machado para assistir uma
missa que ia ser celebrada a
bordo e o bac/c tricolor resupii-
deu multo sério que agradecia.
o convite mas nao podia aceitar
porque a missa ia ser em ingl6'i
e êle não sabia inglês. O; que
iá viajaram e por isso sao mais
sabidos, lá, estão preparando uma
função para os novatos quando
chegar a ocasião de transpor a
linha do Equador. Vão passar
um fio de Unha preta num bi-
noculo e mostrar aos ingênuos a
linha equatorial. O processo 14 6
conhecido mas sempre da bom
resultado.

E com isso o tempo vai pas-
sando célere e todos ficam sa-
tlsfeltos. O segundo dia dc V|a-
gem íol menos alegre porque
desde és 9 horas da manhã que
começou a chover rem cessar até
a atracação no cã:s da Bahia,
quando amainou um notteo.

Logo que o navio atracou, su-
biraiii a bordo os diretores ria
Lista Bahlana..iornalistas evarlos
sportmen báhianos que foram
cumprimentar a delegação. Apot
a troca de ciimnrimertos, foram
todos para o Hotel Sul-Ameri-
C H"1 o. „

Ói Drs. Castelo Franco e Ce-
i-o de Barros acompanhados ao
Irineu Chaves e Lemos Brito.
foram ao palácio do Governo
saudar o Interventor e convida-
lo nara assistir ao trenó.

O Comendador Vieira Lopes,
presidente do Ipiranga, ofereceu,
em sua residência, um p-.pai--
jantar aos Drs; Castelo Branco,
Celio ele Barro.", e Irineu Chave-.

A" noite houve o jogo-troino,
aoesar do mau tempo. Felizmen-

chuva havia cessado.

e, tal como aconteceu lia Bahia,
or, dois quadros jogarão com o.s
uniformes tle dois clubes locais.

Todo o dia transcorreu com o
pessoal se divertindo cada qual a
seu modo e outros lendo ou der,-
cançando.

O Arlanza amanheceu d'antc
de Recife, ultimo porto brasileiro
que tooni-á. rumando depois Cabo
Verde, onde fará escala cm São
Vicente.
___ -—M_W—^H» • _» ¦»¦ ———

FLUiMINE?;SE F. C.
CALENDÁRIO DA S3C0AO DE
TENNIS PAR . O CO-IRENTE

ANO
15 de Abril a 31 de De:',:m-

bro — Torneio Permanente cie
Ulassifitíação.

21 de Maio a 4 de Junho —
Torneio fle classe- ti", 2a, 3', 4",
5a e bl casses) Iii5j;içu;o a.e
o dia 14 cie Maio.

Dias l), 10 o 11 de Junho —
I Torneio Feminino dc Simples' com handioa-p, cm disputa cio

troféu Fle.rence Teixeira. Ins-
crições até o dia 5 de Junho.

2j dc Junho a !) cie Julho —
Torneia cia_sico de Simples de
Cavalheiros — Taça Ricardo
Pernambuco (m-ilhor de 5 sefs)
— Aberto aos amadores de 1"
e 2" classes. Inscrições ate o
dia 20 cie Junho.

16 a 30 dò Julho — Torneio
cia-sico cie Simples de Cavalhel-
ros — Taça Alberto Lagc (me-
lher do 5 sets) — Ab:rto aos
amadores de 3", 4a, 5a e 6a cias-
,:e.s. Inscrições até o dia 10 dJ
Julho.

13 de Agosto a 10 de Setem-
bro — Campeonatos Internos c
Torneies cem hanãieap. Inseri-
çô:s até o dia 6 de Asosto.

Provas:
Ki-;p..'S de Cavalheiros (Cam-

pecnato) — Taça Fluminense —
Prêmios: Medalhas de ouro e
cie prata, cunho oficial, ao l3
e 2o colocados.

Simpies de Senhoras (Cam-
peonato) — Prêmios: Medalha
de ouro e de prata, cunho oli-
ciai. ii Ia e 2a colocadas.

Duplas de Cavalheiros (Cam-
peonato) — Prêmios: Medalhas
d-^ preta e de bronze, cunho
ccmiim, acs Io e 2" colocados.

Duplas cie Senhoras (Campeo-
n£,t,3) — Prêmios: Medalhas de
prata e de bronze, cunho co-
muni lis Ia e 2a colocadas.

Simples cie Cavalheiros («an-
c'.'c'i. > —- T.iça Bicsícs ilícron —
Prêmios- T.içcs em miniatura,
acs 1" e 2' colocados.

Duplas de Cavalheiros (han-
dicavi — Prêmios: Taças em
miniatura acs Io e 2o coloca-
d cs,

Duplas Mixtas (handieapy —
Prêmios: Taças em miniatura
aos 1" e 2° ce-locadcs.

12 a 26 d3 Novembro — Cam-
peonato Metropolitano Indivi-
dual — Aberto aos amadores
nacionais e estrangeiros, por
inscrição e p^r convite,

de granel-
. Grupo dos
ao simpático

uma encanta

VARIAS INFORMAÇÕES
A IMPRENSA BAHIANA APRE.

CIA A FORMAÇÃO DO TEAM
BRASILEIRO

S, Salvador. 6 (A. N.) — Apre-
citando n formaçüo do quftdròbrasileiro que disputará, na Fran-
c.t\, o Camppoi-íit,*.. Mundial do
FoòtbáU, o módico Emílio Dlni:_,
diretor elo _port Clube Bahia, cie-"Está do parn bens o footbal na*
clnrou o seguinte ao O Imparcial:
clonal. pela maneira acsr.nda o
Isenção dc animo com que os rea-
pousa vota pMo nosso scratch con-
vocaraüi oa vlntce dois homens
qu*. doí-andcrílo o prestigio do
nosso orportr. e o renome dé nossa
terra, na Europa.

Ao meu ver. no momento aturi,
nualqucr modlflcnçáo mais radí-
cal no tcam dos efetivos, f.^rta
lmprodúcente e mesmo errôneo,
BatntnV, Domingos e Machado
formam um triângulo final ho-
mogeneo e capaz. Zezé surpreen-
cleu-mo com sua atunçio. ílenn-
do mesmo multo além de Brito,
ru'o modo cie a?!r foi cl^ropcio-
nante. .Afonslnho é ainda o tío^o
rta pcsiclo. embora- Ar ire miro lhe
seja um r.érlo concorrente. Mar-
tim; quo é um grande cenfcer-half
muito tíenlco. el?vcrla ser subs-
tltuldo, entretanto, por Brandão.
Este. embora menos t ír-nica. é
mais combativo, defendendo o
etace.nclo melhor. Na Unha (.3
frente, a ala esquerda, multo
bom constituída, é Juntam^nti
eom -eonlclns, una verdadeira
atracüo. A ala direita, mais ira-
co. tem em Romeu tim grane1 „
construtor, fazendo perfeita lisra-
cao entre a defesa e o ataque.
Lopes, aoezir elesua Impetuoslti.-i-
ti*, e bôa vontade, nílo tem e"-
pertencia e malícia. credenciais
indlsix-nsavols a um verdadeiro
cracki Sou dc oolnlão que í-o de-
veria treinar uma ala constituí-
ela oor _u!zlnlio e Leonldas rc-
tornando Nlerinho no eomani» du
ofensiva. No" entanto, sr o aíastfl-
m-nti elo Díamaitic Negro, do
centro. fos-*°! contraoroducente,
Lulzlnho e Tim poderiam formar
magnífica ela. Assim, atendendo
ao pedido do O Imnarcial, ouo
tem demonstrado todo o lnt«res-
se possível na íormaçSo do nosso
scratch è com prazer qu-s forneço
a minha opinião sobre tüo pMni-
t.inf^ ns=unto. anos haver apre-
e!-ido o treino elos nossos crnckí.
certo tle aue d^sta ves. faremos
<;rnnde íleura na Etirona. Resu-
mlndo. clleeo oue escalaria este
tenm, narà o jeo cnntra a Po1o-
nla: Batatais, Domingos e Ma-
aliado: Zé?,^. Brahdflo e Afons!-
nhn; Lulzlnho. Tim. Lcjnidas. Pe-
racio e Hercules".

O "GRUPO DOS CACI-
QUES". HOMENAGEARA'

O PRESIDENTE DO
ANDARAI

A noite de ho.ie será para o
Andt-rai A. Clube
significação, é que
Cackiue.s. filiado
clube, realizará 
dora vesperal dansante em no-
menagem ao Sr. Dr Álvaro
Cunha, distinto presidente do
Andaral A. Clube.

Essa festa é aguardada com
r:ol intereyse neio distinto Qua-
dro social andaral-ense.

O Grimo dos Caciques nao
tem medido sacrifícios, por roso
foram contratados os serviços da
Confeitaria Cave.

A-, d-n.sas. com o concurso cia
masnlflca orquestra Yankee, sob
n direção c'e Arnaldo Pinto, te-
rfio inicio és 22 horas.
____ ._» -^T_ 1f>- ¦* '" I

CONFEDERAÇÃO BRA-
SILEIRA DE DES-

PORTOS

ASSEMBLE'IA GERAL

I O Dresidente em exercício da
C. B. D. acaba de convocai-
nara o dia 20 do corrente, ás 20
horas, .a Assembléia Geral da
entidade máxima dos esportes
nacionais.

A ordem do dia 6 o sTrumte:
ai reforma dos estatutos da C.

B. D.
b) Interesses gerais.

NOVAMENTE COM-
PLETO O ESOUADRAO

ALVO

VTT.FGA-. CARREIRO E C\-
XAMBU* .TOC--ATHO CONTRA

O BANGU1

O S. Cristóvão, mesmo sem
noder contar com o concurso do
Roberto c de Aíonsinho, escala-
dos para o scratch brasileiro,
atuou contra o America sem a
valiosa colaboração de Vllegas.
de Covanibú no nrlmelro temoo.
e ti" Carrerò na fa-e final. Con-
tufões existentes imnèdíram a
inclusão de todos contra os ru-
bro1; No próximo compromisso.
cont-a o Baniu, no entanto, o
S Cristovê.n formará com a se-
"úinte perigosa ófen«<va: Vicen-
te, Vilegas, Nena e Carreiro.

.líe^o ^vtra dí*- Liga
OS JOnOS DE AMANHA

rm v"-o"ci*"liv"*i!to Olsnnta elo seu torneio rvtra a
?ha de Poòtbâll «lo Ulo ile Janeiro fará disputar anianliO,
us seguintes Joros: '

FI.fMINrXSE X ri.AMENOO

No estádio elo Fluminense, A rua Álvaro Chiiveí.
i.iiiiini-s prováveis: .
FI.DMINESSE: — Nascimento: Moisés e (inlniarat-s: lllii-

rol. .antainnria c Orozlmbo! Sanelro. Celeste Fraiiçol». Brant
e Orlaiiillnlio.

FLAMENGO: — Alberto: Natal e Itoclrlgiiez,
Fausto e Méülo; ValIUn, Valdemar. Engel, ítalo c

AMERICA X MABDREIR.Í

No compo do America, á rua Campos fale».
Equipes prováveis:
AMERICA: — Tadeu: Vllol e Bailú: Alemüo, O; e

Possato: Ari. 0>car. Plácido, Carola e l-lrli-a. -',-__.
MADUEEIRA: — Pintado: Norlial e Cachimbo; ««nS*.

Paulista e Alrlilcs; Armando, Ltléo. Balelro. Jullnho e llellio.

Joeclin,
•laiinc.

Interventor esteve presente, ten-
do palestrado com o Dr. Celio
de Barros, du quem foi compa-
nhelro no Ministério clu Agri-
cultura. :¦¦.,

O Celio informou ao Castelo
Branco que o Interventor lhe
havia prometido auxiliar pe.-
ciiniariamerttc as despesas cu
deleganSo e que nesse senuao u -
leorefitrla ao Dr. Luis Aranha.
na C. B. D. , . , „

O treino agradou bastante e
o team A::t:l mie jogou com as
camisas do Ipiranga, saiu ven-
cedor pela contagem de 7 x u,
ooals de Peracio 3, Leonidas 2.
Hercules 2 e Romeu. Dirigiu o
treino o conhecido juiz bahiano
Anísio Silva. Os tennis forma-
ram assim constituídos: Branco
(camisas do Botafogo!: Valter,
Jaú e Nariz: Brito. Brandão c
ürítèmirò: Roherto. Lub.inho, Ni-
ginho, Tim c Bartezoltp. A/.ui
fcamisas do Ipiranga,)' Bata-
tnis, Dònilnpos e Machado: '/eze.

Martim e Afonslnho; Lopes, Rn-
meu, Leonidas, Peracio e Her-
cules.

Mal terminado o treino, a volte,
foi apressadamente para bordo,
onde foi encontrado um tele-
«rama da Sita. Alzira Vargas,
desejando felicidades a represen-
tacão brasileira. .

Osvaldo Meneses, o "embuixa-
dor" que desembarcara firme-
mente resolvido a reã'e"nlm.,„
que todos estavam certos dc que
regressaria mesmo, com grande
surpresa surgiu no Ultimo, ins-
tante pretendendo retirar a sua
bagagtm de bordo, o que nao lhe
íof possível conseguir, prosse-
«uindo. portanto, a viugem ate
Recife onde, então, tomará resu-
lucão definitiva.

Ao sair do porto, o Ar!an-:a en-
controu forte ventania e o mar
bastante cavado, mas o granei*:
transatlântico suiiortava perfel-
tamente o embate das ondas e
nada houve de anormal.

No dia imediato o mar ficou
calmo mas multo sombrio entre-
cortado de cargas de chuvas.

A Federação Pernambucana
telegrafou informando ter con-
seguido a demora do navio no
porto de modo a permitir o trei-
no. O Castelo e o Cello resolve-
ram que os quadros fizessem uma
exibição sem grandes esforços.
Foi respondido afirmativamente

BOX
ALBERTO T.OWEr.L VENCEU

EDUARDO PRIMO

Bv.cnos A'-;-cs, 6, (II.) — O
boxeador Alberto Lowell reapa-
receu no ring perante numerosa
assistência num encontro em
rioz'! assaltos no qual venceu por
nontos o pugilista Eduardo
Pi-uno.

Os dois oontendores entraram
em luta posando «0 quilos 900
gramas e 03 quilos e 200 gra-
mes. respectivamente.

O combate foi interessante e
i teve por vezes lances verdadeira-
mente empolgantes. Lowell de-
..envolvem ação inteligente e ha-
bil, mostrando ter aproveitada a
experiência adquiriria nos _sta-
dos Unidos. Eduardo Primo of_c-
receu coraíosa resistência, nao
obstante ter sido visivelmente
dominado nela técnica elo adyer-
sario. Conseguiu colocar golpes
largos e poderosos.

O primeiro e segundo assaltos
transcorreram equilibrados eom
grande demonstração de tecin-
ca da parte de Lowell.

No terceiro assalto, que íoi
violento, Lowell dominou fran-
comente o adversário. O quarto
e quinto assaltos foram equlll-
brados. No sexto. Primo rea-
giu e colocou bons golpes. Nos
três assaltos seguintes Lowell
dominou levemente, vibrando no.
adversário golpes de extrema
precisão. O décimo assalto foi
equilibrado. No décimo primei-
io Primo- colocou um ttppo-
ou. tomando perigosa o. situa-
cão de Lowell e prossegmndo no
ataque até terminar o assalto.
No décimo segundo assalto Lo-
v.-ell reagiu c conseguiu eqtilli-
brnr de novo a luta. .

A impressão predominante e
que a vitoria de Lowell foi justa.
Primo demonstrou, porem. st;
comiiatividade realizando unia
performance melhor do que ec
esperava.

A REUNIÃO PUGILIS-
TICA DE HOJE. NO ES-

TADIO BRASIL
Realiza-se, hoje. no EsUw|lo

Brasil, uma reunião pugilistlci,
que terá como principal atrativo
a luta entre Brasllino. o cam-
peão nacional dos meios-pesa-
dos. e o argentino Caferata, bo-
xeador de bom cartel.

O espetáculo obedecera ao se-
guinte programa: .

1» luta — Adelio Pais x Os-
valdo Santos (6 rounds de 3 ml-
n"-°S)lüta - Plácido Silva x
Davi Fereira (8 rounds de J ml-

3a iüta — Gaúcho X Antônio
Soares irevanche) semi-final

4." luta — Brasillno, _campeao
brasileiro x Amilcar
(arsentlno) — final
de 3 minutos.

E' T>T__UT\ V EXCURSÃO TX>
"ESTUDANTES" AO PRATA
S.Pav-ln, 6 (A. N.) — Como IA

mandamos noticia, à bastante in-
certa a excursfio de Estudantes
no Prata, nois surgiram eliflcu'-
dades ela narto elos orsan^.ador.-s
ela temoorada. As tlcmarcíics er,-
tretanto continuam.

0.3 CAMPOS P.»R\ OS .1QG03
DO TORNEIO PAULISTA

S. Paulo. 6 (A. N.) — Para o
logo com o lòlranga, Dominceo. o
S. Paulo escolheu o canino r'o
Estudante, enauanto o S. P. R.
trocou o "me.nr'o" eom a Por*u-
iruesa e*^ EsoorteB. lneln enfrenta-
ln r.o Cambuet. No .c-tunelo tur-
no. os "lusos" iogerão v. nova
p bonita "cancha" elo clube -"er-
royiario".

NOVO VAI ESTRSAR N*i POR-
TüGüESA, DT3 SANTOS

Santos. G (A. N.) — Já est A
entre nós o avante Novo. ovet
velu contratado pela Porte-u?.—i.
E-tfarii Domlníro, c Jâ se dl7, au.
o trla c-ntral "luso" pin o '->-o
com o Esoenho será a-.'-'rri cons-
tltuldo: Novo, Feitiço e Rato.

ERUN VOI.TOIT P>RA A POR-
TUGUESA

Santos, e (A. N.l — A volta
d" Brtm â turma da Portuguesa,
tle onde esteve nfr_t?clo por larcro
tninno. deu-se rie forma poti-o
auspiciosa..: Apezar disso, po-
rri-i. Brun demonstrou ser ainda
uni valor d. categoria.

O CAMPEONATO eriOI-EGIAL, EM
CAMPINAS

Com.inaj. S (A. N.l — TcrA
lu^ar Domingo próximo, pel».
manhã, no campo do Guarani
Football Clube, o Inicio do cerni-
peonato colcclal <!c football, pro-
movido nela F. E. C. Defrontar-
se-iio os quadros do Ateneu Pnu-
lista e Cesario Mota.

COMPETIÇÃO ATLÉTICA DE ES-
. TRE ANTES. EM S. PAULO
S. Paula, d (A. N.l — A Fe-

deracao Paulista de Atletismo ta-
ra realizar depois de amanha, no
campo elo CR. Tietê S. Paulo,
com Inicio ris 14 horas, a com-
petição do estreantes.

EXAME DE ÓTICO
PRATICO

O TROXIMO ENCERRAMENTO
DAS INSCRIÇÕES

Encerram-s-e no próximo dia 3 5
as Inscrições para o exame de ha-
blllfcaçàb dos candidatos a otlço
pratico, nos termos da legislação
auo regula o comercio ele ótica.

O.s candidatos deverão dar cn-
trada nos requerimentos na Seç-
cão clc FtsoallsaçSo elo Exercício
Profissional, do Departamento Na-
cional ele Saúde mia Paulo rio
Frontin. 13) fazendo anexar a do-
eunientacáo especificada no edital
publicado em 19 cio Agosto do ano
jj, passado,

A Federação das Associa-
ções Portugueses do Brasil
e as comemorações das
festas centenárias dc Por-

tugal

Em resposta ao oficio cn-
viado para Portugal pela Fe-
deração dis. Associações Portu-
guesas do Brasil, cm que esta
entidade aplaudia o gesto do
Governo português, o presidente
do Diretório. Sr. Conde Dias
Garcia, acaba de receber o so-
guinte telegrama, enviado nelo
presidente da Comissão _xç-
otitlva, Embaix-dor Alberto ae
Oliveira: , ,"Comissão Executiva duplo
Centenário agradece de. coração
<-c i propósito colaboração restas
Centenário contando seu ativo
concurso para lhes dar maior
realce e assegurar máxima pai»
tlclpaçãó nellas de todo o Brasil.
Afetuosas saudações. — Aloerio
de Oliveira."

Cafferata
10 rounds

CLUBE MUNICIPAL
Acidente pessoal — P?'',J"'*

sofrido lesões cm consequen a.i
de um acidente. receb?u a li-
denlzacão do seguro a o-o. como
soclo do Clube Municipal. .Um
direito oara tratamento .de sau-
dc o 1° oficial da Diretoria ço
Fiscalização da Prefeitura. Si .
Celso da Freta Pessoa..

R.prcsc-ifaeócs — O, cl«°=
Municipal fez-se representer nas
reuniõ"s cívicas e [estivas cio
Vila Isabel F. Clube, da Asso-
ciacão Atlética Banco do Brasil
. do Ciube Universitário.6 

Plantão - F-stSo de °!.n>"°-
iioip nn sede social, os Sro. u-,
A?ciries BoÀes: Inácio Monteiro
rie Barres Pontes e Dr. Alberto

! Moreira.

rlití&imm*.;
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A OFE

-CINEMAS

Sliaiiglinl, 6 (H.I — m» re-
presentantc dn Agencia Havus as-
slste ao desenvolvimento da ofcn-
siva geral chinesa na frente su-
doéste. De Shantúng pela pri-
meira vez as tropas chinesas pro-
cedem a verdadeira preparação
de artilharia para atacar.

Parece que as colunas ohlne___
conseguiram cortar as llnlius Ja-
ponesas em diversos pontos.

Travam-se violentos combato.-
entre Plhlen c Tancheng.

O objetivo da ofensiva chinesa
. romper as linha- adversárias le-
vando a efeito uma açiio cleclsl-
va antes ela chegada ele ronsldc-
ravels reíorços Japoneses que sao
c.-o_rn_lo_..

O ACORDO ANGLO-JAPONÍtS
fiOBKB AS ALFÂNDEGAS DA

CHINA OO NORTE
Hanleeii, 6 (H.I — A linnrSnsa

.hinos- comentei dbsfavoravc lmon'r
to o acordo anglo-japonês sobre
_s alfândegas na China do Norte.

O acordo — escrevem os Jor-
nais — cquh-ale ao reconheci-
mento pelo governo britânico da
ocupação 

' 
dc territórios chineses

pelos nlponlcos e, portanto, con-
trario i amizade anglo-chlneza.

OS JAPONESES EM SUNCHIA-FU
FIZERAM USO DE BALAS

"DUM-DUM"

Hankeu. 6 (H.I — A Central
News informa que quando as
tropas chinesas entravam em
Sunchia-pu. os Japoneses fizeram
uso de bombas rie gás e balas
"dutn-dum" obrlgando-os a nban-
donar a cidade, sem demora.

Anuncia-se Igualmente quo f*
Japoneses na impossibilidade dc

quebrarem a frente chinesa, no
nordeste ele Tslcrtehuang, empre-
garan» gases lacrimogêneos contra
os nc-VC-S-irlas.

O", JAPONESES CONTINUAM
AVANÇANDO EM HANKEU
Tii-iei, 6 (H.I — 03 correspon-

dentes elos Jornais Japoneses quo
se encontram na China assinalam
que nov_s tropas chinesas estilo
E?ndo transportadas á toda pressa
de Hankeu para a írento de Hsut-
cheu. ao sul de Shantúng.

Segundo a Aieencla Domei as eu-
limas Japonesas continuam n
avançnr pnra o Sul em eliroraocla
estrada de ferro de Lungbaí e a
aviação naval Jnponesa l.ombnr-
dela iriccssant.menle f> pb.ic___
e concciitraçc-8 ele tropas chlne-

¦UM TBLEÒ-AMA AO DUCE E
AO FUHRER

Ttl-ln, 6 ÍH.) — A A .encia Do-
mel informa que o comi te de pro-
paceanda em prol cia expansão hl-
pohlca acaba de enviar um tele-
(rrama a Roma convidando o
Duce e o Fuhrer a fazer reinar
entre a_ nações a ordem nova
que reçoonde aos votos da hu-
manldade.
OS CHINÊS. =í FST-O PRÓXIMOS

DE PEKIM
Londres, 6 (H.) — O corres-

pondente da Agencia Reuter em
Peklm comunica que a noticia de
que tronas irregulares chinesas se
encontram a 13 kllometros á
Oeste e a 20 kllometros A Leste
de Peklm emoclo .arrini profunda-
mente a população da cidade que
está auasi desprovida dc tropas
Japonesas. Foram tomadas seve-
r!_slmos medidas de precaução.

A CONFERÊNCIA DA
PEQUENA ENTENTE

As questões tratadas

A política financeira da França

Bucare.t. 6 (T. O.) — Enccr-
rarnm-se os trabalhos do Conse-
lho Permanente da Pequena En-
tent. realizado cm Synaia.

Segundo o comunicado oficial
fornecido pelo Sr. Pctresou Con-
nen. Ministro das Relações Exte-
rlores da Rumanla, foram trata-
rias todas as questões da atuall-
dade. A Pequena Entente continua
Invariavelmente fiel A idéia da
Liga das Nações, t.nclo deciciido
que o representante da Rumama
terá. poderes para expor a nua atl-
tude na próxima, reunião do Con-
_elho dei. Liga.

O convênio angl o-lt-liano. ô

qualificado naquele documento
de "elemento ele suma Importan-
cia capaz ele as-cgurnr uma paz
duradoura". A situação criada
pelo anschluss íol examinada na
sua repercussão sobro a navega-
câo elo Danúbio. A Pequena En-
tente se esforçará em continuar
colaborando a esse re.pelto no
Vrreno moral técnico e material
com .- Alemanha assim como pro-
curará sempre uma solução dos
problemas aprendizados que leva
,.m conta todos os interesses cxls-
tentes. Outro problema larga-
mente examinado íol o das rela-
cões entre a Pequena Entente e a
Hungria, difíceis em consequen.
cia da existência d:; fortes mino-
rias húngaras na Rumanla c no,
Idgdslavta. De futuro far-s-e-a
tudo quanto possível para conse-
guir um regime rie entendimento
_ confiança na Bacia do Danu-
blo O comunicado termina «ssl-
nalando com satisfação que a
Conferência Econômica da Peque-
na Ententhe clava resultado? po-
altivos no sentido do estabeleci-
mento de certa autarquia no for-
neclmento de armamento e vive-

t"" 
COMENTÁRIOS OCIOSOS

ALEMÃES
Berlim. 6 (T. O.) — A "Cor-

responde nela Política o Diploma
tlca" refere-se A Conferência da

"Com prudência e multas ra-
servas ns três nações se esforça-
ram visivelmente para manter
com vida a Pequena Entente. E
embora nenhuma delas pareça
ter encontrado motivo para de-
eatar os laços existentes, nfto è
possível acreditar que. dadas as
conseqüências das grandes mu-
danças no equilíbrio das forças
européias, a finalidade original
dessa aliança nfio tenha perdido
muito dn razóo de ser, tornando-
se supérflua cm alta dose".

COMENTÁRIOS HÚNGAROS
Budapest, 6 (H.I — Tanto os

círculos políticos com os diploma-
ticos receberam com optln.__.mo
_u> bem que com reserva o comu-
ulcado cllstribulçjo nos jornais pe-
los trô3 ministros de Estrangel-
ros da Pequena Entento.

Os Jornais comentam largamen-
te o documento e o "Pester
Lloyd" escreve a propósito:"Os obJetl\'03 propostos são
realizáveis contanto quo os signa-
tarlos trariuznm seus desejos e
atos. A igualdade d03 direitos das
minorias húngaras constitue um
ponto sob o ponto de vista bun-
paro uma condição "slnc qua
non" para qualquer acordo. O
.ucesso ou o rr-cas.-0 de tentativas
de apror.Jmaçf.0 do? estados danu-
bianoo depende das medidas que
clc-m solução A situação das ml-
norias".

A OPINIÃO MANIFESTADA PELA
IMPRENSA LONDRINA

Londres, 8 (H.) — A Imprensa
britânica reeerva o maior espaço
para as medidas do governo fran-
c.o em rolaçfto á moeda colocau-
do cm segundo plano os outros
acontecimentos internacionais.

O rimes depois de longa expo-
sição «obre a política financeira
dn Franca desde a Orando Guerra
declara qua a firmo atitude do
Sr. Daladier — qus conseguiu
conciliar o Inconciliável — modl-
floou inteiramente a situação:
"Os capitais expatriados começam
u voltar o uf-O __è evndiran mftls:
ro contrario, serão n.rescldo* do
outros se o Si'. Daladier. por me-
dldna «ur. repartam e_ sacrifícios
por todas os clas-s. consegue
romper o circulo vicioso cm qua
a Industria c a economia franca-
sas se encontram".

Por sua vez o financial Times
observa que o primeiro dia "ul-
trapnssa todas ns esperanças" e es-
tuna em 50 milhões do libras es-
terllnas — cerca de sois bilhões
de francos — os capitais que ro-
gressaram hontem A França.

O Financial News exclama: —
"Bravo Daladier" e qualifica 

"es-

plendldo o resultado da opsraçfio
feita no momento proprlclo e
conduzida segundo o melhor me-
todo. Foi uma ação corajosa mais
que o Sr. Dalodler teve de lutar
não somente contra resistências
Internas mas tambem, a principio,
contra as dos signatários do acôr-
do tri-partltc".

Toda a Imprensa manifesta a
opinião do aue essas ultimas ob-
loções — que ecoaram mesmo na
Câmara elos Comuns — perderam
seu valor com a promessa da
França de nfto procurar tirar vau-
tagens unrlç.Sns para o comercio
ai-Tlo-bíll erilro.

O Dailv Tclegrapli realça sobre-
indo a declaração de Sir John SI-
mon. hontem na Câmara dos Co-
muns: "A medida foi tomada com
n plena aprovação o a mais com-
nlcta slmp.tta do Londres e de
Washington".

Os Jornais da esquerda tambem
sa congratulam com a decisão do
gabinete francês e partlcularmcn-
te o Dailv Herald que diz: "A
Franca vê o fim de suas cllflcul-
dades: ten» um governo estável
o forte qii9 sabe o quo quer e quo
está determinado a obter o que
deseja. Em nenhuma parte so
sentirá mais regosllo que na Grã
Bretanha, porque da manutenção
do tixxi governo democrático forte
na França depende o futuro da
causa mais cara ao povo brito-
nlco".
UMA MEDIDA NECESSÁRIA A'

RESTAURAÇÃO ECONÔMICA
FRANCESA

Va_on'_, 6 III. 1 — A desvalo-
risaefio do franco foi bem acolhi-
da nos meios financeiros de Var-
sovia. ejuè vêem nela uma medi-
d.» necessária A restauração da si-
fcuaçao econômica francesa.

A Gazeta Polska acha que as
novas medidas facilitarão a exo-
cueflo do programa armamen-
tista.
A MEDIDA DO GOVERNO FRAN-

CÊS FOI BEM ACOLHIDA NA
BÉLGICA

Bruxelas, 6 IH.) — Não obs-
tante as apreensões de certos
meios econômicos belgas a desva-
lorlsaç-o elo franco foi bem aco-
Hilda, sondo considerada como
uma prova do esforço desenvolvi-
do pelo governo francês para res-
táúrar a economia do pais, esforço
aue, todavia, não de\v* ficar lso-
lado.

A Imprensa salienta quo os ca-
pitais Ji refluem para a França.

Le Soir. no entanto, registra a
Impressüo de que, como resultado
desta medida, a concorrência dos
produtos franceses no mercado
belga poderia constituir um perigo
para certas industrias.

O deputado liberal Jamsscns
pretendo Interpelar o primeiro ml-
nlstro sobro a necessidade ele do-
ílnlr a sua atual política coono-
mico o financeira.

COMENTÁRIO DA IMPRENSA
NACIONALISTA

..aragossa, 0 (H.) - A noticia da
depreciação elo franco é ampla-
mente comentada p?'a Imprensa
nacionalista que publica etn ex-
tenso as cleelaraçei._ que o Er.
Daladier formulou rielo radio.
Km geral cs Jornais põsm em re-
levo o sentimento patriótico com
que a França acolheu as novas
medidas quo so tornavam nece3-
serias, dada a gravidade da situa-
ção econômica do pais. Observa-
S3 novamente, nessa ocasião, por

fmrte 
dos redatores e edltorlalis-

aa, mais compreensão em relação
4 situação da França do que esses
Jornalistas demonstraram nos ul-
timos temoos.

A COTAÇÃO DO FRANCO EM
NOVA YORK

Nova York, 6 (H.) — No fe-
chamento da bolsa do valores o
franco era cotado á vista a ....
.80 1|3 contra 2.90 Qulnta-Felra,
e a noventa dias com um descon-
to do melo ponto.
CONTINUA O REPATRIAMENTO

DOS CAPITAIS OUTtO
Paris. 8 (H.I — O repatria-

monto dos capitais ouro e dns
moedas continuou hoje com ritmo
extremamente satisfator'o. eterno
foi feito hontem. o fundo de
Iguallsacão elos câmbios adquiriu
ns moedas estrangeiras a preços
multo elevados.

As relações entre a Santa
Sé e o Reich.

A PARADA HITLERISTA EM RO-
MA EXASPEROU A SENSI-

BILIDADE CATÓLICA
Paris, 0 (H). — O correspon-

dento especial do Fie/aro Junto A
Santa Se informa hoje, pelo te-
lefone:"O descontentamento aumentai
com crescendo impressionante, nos
meios eclesiásticos romanos. A
parada hitlerlsta tevo o dom dc
exasperar a sensibilidade católica.
Faz-S- ressaltar a Inconveniência,
para os corações católicos, deste
dilúvio de cruzes gamadas, sim-
bolo de um novo paganismo, so-
lenomento condenado pelas encl-
clicas papais. A atitude de Hl-
tler, que, com marcada afetação,
finge Ignorar a existência do Pa-
pa, leva este estado de exaspo-
ração ao máximo. Percebe-se o
desafio. O Vaticano não podia
deixar de reagir. A Secretaria de
Estado da Santa Sé qu.lxou-se
amargamente c ncaba de proibir
a todos os estabelecimentos reli-
giosos de Roma que arvorem a
tal bandeira com a cruz- gamada.
O Núncio Apostólico Junto ao
Qulrlnal — decano do Corpo Dl-
plomatlco em Roma — abater-se-á
de tomar parte na receção em
honra do Chanceler alemão. A
tensão das relações entre o Santo
Padre e o Sr. Hltler, por ocasião
da viagem deste a Roma. s&o de
paroxlsmo o a Itália, Infelizmente,
não pôde não sentir a repercussão
desto estado de coisas."

O "Metro" está dando as ultimas exibições
de AMOR EM DUPLICATA (William Po-
well e Myrna Loy) e estrelará a seguir

O ULTIMO GANGSTER (Edward G.
— Robinson) —

Agora em plena segunda semana de sucesso, AMOR EM
DUPLICATA (Doiible Weddlng), com Wllllnm Powell e
Mrrnn I.oy Irrcslstlvclmcnte engraçados, está, entretanto,
cliitiiln suas ultimas cxlblç-es — porquanto por estes dias
se dnrA no luxuoso o querido Cine Metro a estréia de
»> ULTIMO GANGSTER, uma "performunce" "vigorosa,
vibrante, arrebatadora dc Kdwnrrt O. Robinson.

O C1ÍIMO ClAN-iSTER contrasta Inteiramente .om AMOR
EM DUPLICATA. Nesta, temos a graça estnrdla; WlMIam
Poneil num "role" engraçadlsslmo rontrnscenando reim
Myrnu Loy mim iutn.1 do recorte lambem Jovial. Em
O ULTIMO GANGSTER, que está, de reste», sendo ancln-
sumrntc i_i>crndn. lemos tortn a Intensidade dramática
plasmada num ronioim que sei um nrtlsta do vulto ün
llnlilnsun poderia viver. Na 'fl.nra dc Joe Krozac ele é
tremendamente Impressionante o seu desempenho é, da
primeira cena fi. ultima, toda uma pagina de profundo
realismo. Ao seu indn vencem Rose Stradner, i Tlenense
que os sttirilos «lá Mctro-aoldwrn-Mayer conquistaram —
c James SteKart. além de I.loncl Stander, Donald Scott

e John Carradlne.
O ULTIMO GANGSTER, conforme frlzamos. «.ri ap.*-

sentado por cates dlRs, sendo qnalll certo que sua estréia
se verifique na próxima Quarta-feira.

[AGORA QUE O MUNDO 1
FALA*EM GUERRA —

VEJA ESTE FILME l

üm novo episódio da vida
de Tarzan, cm "A vingan-

ça de Tarzan" !
Não resta a menor duvida que

Tarzan, a figura criada por Edgar
Rlce Burrougli ficou sendo uma
das que mais Impressionaram a
humanidade, quir fio trato de
crianças, do Jovens e ¦ do gente
adulta. O menino criado na mata,
que se familiariza com as feras e
símios, que entende c nma os nnl-
mais da floresta, o os defende tam-
bem, • que mais tarde encontra
-ffiggj^_-_fc»_^i_

llüi

Glen IMòrrls e Elennor Holm; em
uma Célia de VINGANÇA DE

TARZAN

0 DESFILE MILITAR DE ROMA
Trinta mil homens desfilaram diante do Fuhrer,

do Rei e do Duce
Roma, 6 (H_ — Trinta mil

homens desfile ram e.tn manha
Pequena Entende, que teve lugai I p_a via Dei Trionfi diante do
em Sinaia quando deveria se ter | chanceler Hltler, cio Rei e do
reunido em Praga. O Jornal oíl- i Duce.
rioso alemão refere-se cm segui- Ante. cio desfile monstro e en-
da A cautelosa redação do comu- I Quanto todos ns baterias clrc ca-
nicado oficial sobre cs trabalhos: pj_L.i disparam salvas cm honra
da Conferência, dizendo eiue a Pe- _(, hospede, o Rei e o Fuhrer
quena Entente. nesta época da | passam revista ás tropas forma
grandes acontecimentos políticos '• - 

•'

cm!s dar sinal cio vicia e se reu-
nlu o mais. provavelmente para se
orientar do que para chegar a re-
soluções fundamentais. Uma pro-
ra de que essa suposição í a mais
plausível ee,tà no fato elo comu-
nicado oricial acentuar cuidadosa-
mente todos os pontos em que _
chegou a um acordo entre- a
Tchecoslovaquia. Alemanha e Iu-
gO.lavia; passando-se por alto nos
assuntos em qu-j houve dlvergen-
cias. Aléxn dtsfo, examinou-se o
convênio aiiglo-ltallnno que o co-
munlcado qualifica com Justa ra-
«ão como elemento dt. dlstençan
pacifica, nventarido-se ainda os
novos problemas ei" n:'i,a elo Da-
nublo o do entendimento com n
Hungria. Na oolnl" o da "Corres-

pondencla Político c Diplomática"
ainda desta vez, apesar elo pro-
postar, positivas, nlio chegou a
¦um acordo real com a Hungria
por falta de decisão elos presen-
tes. Quanto ao que se refere ao
Kiitlgo plano de ampliar as re-
laçòes dos Estados entre st. que
fazem parte ela Pequena Entente,
especialmente o pacto de auxilio
A Tchecoslovaquia. o Jornal eles-
taça o ponto rie vlsta lugoslova
secundo o qual tais obrigações
Iriam alt-ii elas finalidades e da
competência da Pequena Entente.
Finalmente escreve o Jornal cl-
tado:

A situação na Palestina
__n__!cm, 0, (TV. — A lm-

prensa Judia da Palestina publi-
ca em destaque a noticia de que
o presidente do Conselho Nacio-
nal Hebrcu Benzwt apresentou ao
governo ingleis uma solicitação
para orcanlzar um curpo militar
Judeu. Õ governo Inglês até ago-
r.i nao respondeu a essa comu-
nlcaç&o. sabendo-se que Londres
aprovar* dificilmente o pedido
em apreço, pois não deseja perder
_ liberdade de açíio no problema
palestlnlano. o que ocorreria com
a presença de uma tropa lnde-
pendente e bem organizada, au-
tonoma das autoridades gover-
namentals inglesas.

ficiiuí- 0, (Ti. — A adminis-
traçai alfandegária, trabalhando
em estreita colaboravao com .»
poiicia di) Líbano, descobriu lio),
pela manha enorme contrabando
d.;- armas dc guerra. Ao que pa-

, roce, c«a:is armai eram destina-
dns au_ árabes tía Paléatinà.

A caldeira c?:plodíu ma-
tando cinco pessoas

Var.mivlu, 6 1H.1 — A caldeira

Íi 
umu locomotiva explodiu quan-

;> eram feitas experiências na
/sina Solvay em Inow.ocl.-v, na
roanania. Em conseqüência mor-
reram seis pessoa* e parte da u_íl-
ca foi destruída.

SUÉCIA
Os'o, 6 lH.1 — t'a aldeia d-

Flllltz a quarenta Ktlometru.. ela 5S2ÍP. S2P_B,
frantelra sueca um (ovem possui-
_(_ dc súbito acr----*o dr .Olicu.ft
n-atou quatro pessoas, ferindo sra-
.emente outras trís O lou<-> teve
•US _>r abatido » tiros d- tuzi-
«*>» foUcia.

elas nas avenidas em torno do
Coüsro. O sobcrr.no veste o uni-
form» de primeiro marechal cio
Império ao passo truc o chance-
ler alemão envergnndo o farda-
mento kiiki. ostenta no braço
direito ns insltrnias de cabo ho-
uorario cia milícia fascista.

Durante n revista a Rainha
Helena e suas filhas, as prince-
sas Maria e Maíalóa cie TIesre,
e numerosas personalidades ita-
lianas e alemãs tomam lugar na
tribuna de honra que domina
uma imensa agi ila romana dian-
te cia qual um nelotão de cou-
rncelròs cm grande uniforme
monta guarda.

Depois dn revista o Rei. o
Pllhrer e o Duce, que veiu ao seu
encontro, sobem a tribuna real.
O povo aplaude ressoam os açor-
ties ries hinos alemães. Todos
saúdam n fascista e ouvem no
mal.; absoluto silencio. Mas o en-
tuslasmo explode quando se ou-
vem as primeiras notas da mar-
cha real. Começa a grande pa-
rada.

Desfilam, em primeiro lugar,
os "balilns" de 8 a 12 anos, se-
guldos pelas Jovens fascistas dn
Academia de Orvieto. A mui ti-
dão. que conteve seu entuslnsmo
e sua impaciência até agora:
aclama o Duce. O Sr. MÜSSOll.i
sorrindo faz um sinal com a mão
Indicando quo as aclamações de-
vem ser reservadas ao chefe do
Reich.

Ceguem-se as legiões de traba-
lhadores. vestidos do tela azul.
com a pá ao hombro direito. As
bandas que até aqui acompanha-
ram o passo dos vários destacn-
mentos emudecem. Ao longe ou-
ve-se um rufar surdo: são os ai-
tas tambores 'ite anunciam a
aproximação rins tropas que
avançam a "passo romano".
Vanguardístas de 14 a 18 anos,
Jovens fascistas de 18 a 21 unos.
alunos das academias militares,
carabinelros com seus caracte-
risticos bicornios empemcha-
aos, grenadeiros de alta estatu-
ra martelam pesadamente o
solo, em cidencia. O Duce, cujo
rosto é iluminado por um sorri-
so de satisfação, faz parar com
um sinal da m&o o rufar dos
tambores para que se possa ou-
vir melhor a cadência do passo
das tropas em marcha.

Desfilam, por fim, diante d_
tribuna real, os "mosqueteiros
do Duce" em uniforme preto e
umá caveira no "fez".
MORREU REPENTINAMENTE

O GENERAL QUE DEVIA
APRESENTAR AS TROPAS
RoHia. B (H.) — O General

Domenico siciliani comandante
ria Região Militar de Roma que
cievia apresentar ao rei as tro-
pas que tomaram parte na çran-
de parada da Via Dei Trionfi.
morreu reoentinamento esta
manhã. O home do General Si-
rilianl figurou entretanto em to-
cieis as notícias des iornais que

da rvista.
DETA&HI-. PO DESPU.E DES-

GRITO PEI A AGENCIA
STEFANI

Romo, fi cH.> — Comunicado
d. *-erncla Stefani:

"O ruluer _ u Kl dirigem-ta

em automóvel para a larga es-
planada da zona arqueológica
onde formam as forças armadas
que tomarão parte na grande
para militar e passam em rcvls-
ta sobre uma frente de seis kl-
lometros as tropas que lhes pres-
Iam as honras. Em seguida os
dois chefes de Estado dirigem-
se para a tribuna erguida na
ampla alameda das Trlunfos,
onde são recebidos pelo Duce.

Um coro de aclnmcções lovan-
ta-so das tribuna, o ria multidão
imensa que se aglomera nas
margsns aa alameda. As bandas
cie- musica tocam os hinos das
duas nações enquanto o chance-
ler Hltler e o rei sobem A tribu-
na, onde já se encontra a Ral-
nha imperatriz com cs prince-
sas Mafalda e Maria cercadas
pelos ministres e por persona.ll-
dades italianas e alemãs. Doa
dois lados da tribuna real ln-
vantam-se as tribunas reserva-
das ao corpo diplomático, aos al-
tos Uighatariò- de Estado e os
autoridades.

Abrem o desfile as legiões dos
balilas mosqueteiros e vanguar-
distas que marcham admirável-
mente a passo ron_no de para-
da, seguidos por destacamento,
rie operários em uniforme ar-.ul
e com a pa ao ombro se;;uidor,
por sua vez pelos alunos das
academias de educação fislea e
das esco'ns militares. Passam
em seguida o_ soberbos bat?.-
illôes de carabineiros, de grana-
deiros e de infantaria que deis-
filam de maneira perfeita entre
os aplausos contínuos. O sinal
dos aplausos é dado pelo Fuhrer
cm pessoa que freqüentemente
manifesta a sua admiração ao
rei e sorri saudando com o bra-
ço erguido: Com estilo ltjual-
mente admirável desfilam todas
as especialidades da milícia vo-
Imitaria precedidos pelos mos-
queteiros do Duce e seguidos pc-
los contlncentes da policia colo-
nln! que encerram o desfile. To-
das as tropas marcham a passo
romano de parada cujo ritmo _
dado pelos grttndc3 tambores
dos campineiros.

Ao som das marchas militares
desfilam cm seguida rnpidamen-
te os destacamentos de infanta-
ria armados de metralhadoras e
pequenos canhões carregados por
burros. Os batalhões alp'nos, h
guarda de finança, a artilharia
de montanha c o batalhão de
infantaria da Marinha. A se-
quir um regimento de soldados
cie aeronáutica, os pequenos alu-
nos da Academia de Littorlo e
uma soecSn da Marinha efetuam
com grande rapidez diante da
tribuna real uma manobra com
uma bateria de pequenos ca-
nhões. sendo vivamente aplaudi-
dos pelo Fuhrer. Passa em se-
-ilida em autocarros a legião
dos mutilados da Grnnde Guer-
ra que é objeto tambem de vi-
vísslmos aplausos.

Com o característico ruído
metálico da correntes e grande
estreoito dc motores aparecem
por fim os carros de assalto ra-
pidos e pesados que oferecem um
Imponente espetáculo dc poderio
guerreiro.

Segue-se o regimento quinveo
motorizado cujos soldados levam
máscara, contra gases. se_ i'do

de vinte e um kltemetros. Os
"bersaglieri" desfilam correndo,
as penas ao vento, seguidos por
outro regimento motorizado e
vários carros da assalto e moto-
clcletas-metralhadoras.

Depois dos esquadrões de Jo-
vens fascistas a cavalo desfilam
os regimentos de cavalaria e en-
cerra a formidável parada o des-
file pitoresco dos esquadrões das
tronas coloniais indígenas.

O Fuhrer manifesta repetida-
mente a sua admiração pelo so-
berbn espetáculo e entre as acla-
mações ensurdecedoras toma lu-
gar na carruagem aberta ao
lado do rc-i, depois de despedir-
se da rainha c das princesas
que pouco depois deixam por
sua ve_ a alameda dos Trlun-
fos vivamente aclamadas pela
multidão. Em seguida, o Duce
que é objeto de uma manifesta-
ção grandiosa deixa a tribuna
por sua vez, seguido pelos auto-
moveis que conduzem as perso-
nnlid-des italianas e alemãs.

O Fuhrer e o rei regressam ao
palácio real recebendo ao longo
de todo o trajeto a homenagem
calorosa da população. Uma
multidão imensa Invade pouco
depois a Praça Veneza para ma-
nifestar ao Duce a sua admira-
çfio pelo espetáculo imponente a
que acaba de assistir e o seu
afetuoso agradecimento. Cha-
macio insistentemente petas ova-
çôes do povo o Sr. Mussollni
aparece varias vezes na sacada
do palácio.

uma mulher branca e tambem a
defende pnra, por fim. ama-la —
esse menino que se fez homem e
domina a reglíio pelo concurso das
próprias feras, tornou-se a adml-
ração mundial. Por Isso mesmo ha
sempre um grande Interesse em
conhecer - lhe os episódios da
vida aventurosn. e a 20th Century
Fox comprou os direitos da ultima
obra de Burrougl. que se Intitula
— A Vingança de Tarzan, que,
por sinal vai ser exibido depois
ele amanha, Segunda-feira, no cl-
nem» Rcx.

Mas o mais Interer.ante é que
a Fox Filme foi buscar para fa-
zer o papel de Tí.r_~an, quem po-
dia faze-lo. requerendo esse papel
uma figura atlética, um Indivíduo
afeito 4 glnnstlra. capaz dos lnn-
ces quasi Impossíveis executados
pelo filho das matas. E encontrou
Glen Morris, o campeio olímpico
do elccat-lon. isto é. capaz de to-
dos os esportes, de toda a glnas-
tlca. E. ao lado dele uma figura
encantadora. Eleanor Holm. tam-
bem campei, olímpica de saltos e
mergulhos 1 Por Isso À Vlnsrnnra
ile Tarzan. que veremos depois de
amanha, no Tle::. além do roman-
ce nos delxarA vôr esses dois cam-
peões... amando-ec !

"SERA' TUDO TEU"
Quem não conhece esses 3 ti-

pos padrões do granfinismo Inter-
nacional — a elogante. que dis-
pondo, orfclacamen-c. os milhões
que não lhe pertencem; o âabo-
nair, sempre amigo dos danatnfjs
o das belas mulheres, que, pela
teimosia dc um tio rico. fica"pronto" dc um momento para
outro: c o caçador de dotoe. um
equivoco "Barão" europeu, roce-
bldo em todos os lugares de bom
tom, graças A sua manelroslda-
de?...

Talvez aqui no Rio esses 3 ti-
pos nâo selam bem assim... Mas
cm Nova Yor!. o nus capitais do
Velho Mundo, multlpllcam-se na
realidade, como os espelhos caro3
d03 hall.i dos seus hotéis de luxo.

rols silo esses specimens da óllte
social, com todas as suas extra-
vagcnclas e sentimentos — sim,

"LANCEIRO ESPIÃO"

DM EPISÓDIO DA ESPÍOHAG_M
DA GRANDE GUERRA!

Lancelro espião, a scnsaolonn-
lisslma e grandiosa produção da
28th Century-Fox, sera finalmente
apresentada ao publico carioca,
depois de vArios meses de espera,
pois só agora recebeu a permls-
são da censura.

Lancelro espião, 6 uma audaelo-
sa historia de espionagem duíau-
.te a grande guerra, calcada dc
»ima novela ds Morthn McKenna.
A Sjptli Century-Fox produziu
J,f.._ce.ro espião com o maior cul-
dado, empregando todos os recur-
t-os para apresentar ao publico de
todo o mundo, uma super-pro-
duçao histórica, e que estivesse á
altura dos grandes filmes quo nos
tom apresentado. E o mais Inte-
ressante, é que entre os filmes
históricos que Já produziu, está
Lloi.ds de Londres, a película auo
revelou Tyrone Power, e quo dou
uma otlma oportunidade a Goor-
gé Sandors, hoje uma da* fiteu-
ras de maior projoç&o na conste-
lação de Hollywood, depois da
sua magistral performance em
Lancciro espião. Qeorgos S__nders
um Jovem o simpático ator ln-
glôs, interpretou òm Lloyds de
Londres, o papel do cínico I,ord
Stacy, o marido de Madelelne Car-
roll. E agora, em tanoeiro es-
pião, vamos aplaudi-lo como o ul-
timo "astro" do momento, pois a
sua atuação 6 notável, e a crlti-
ca foi unanimo em proclama-lo
como uma "das maiores desço-
bertas di temporada"! Sandors
será de hoje em diante, uma fl-
gura Indispensável na lista dos
grandes nomes de Hollywood, des-
sas que os fans o reclamam, e ele-
gem como um Ídolo I

teincelro esplÃo afora a sua fe-
Uz oportunidade em revelar Ge-
orge Sanders, oferece ainda no
sou elenco, nomes notáveis, tais
como Os de Doiores Dol Rio, Pe-
ter Lorre. Joscph Bchlldkraut, Slg
Rtimann, Maurice Moscovlch. Lio-
nel Atwlll. Virgínia Flsld. Luther
Adler e Inúmeros outros, todos co-
laborando brilhantemente, neste
novo sucesso da _0th Century-Fox
para 19381

Não ha pois. a menor duvida de
q»tc Limoeiro espí-o constituíra o
espetáculo máximo da Clnelan-
dia na próxima semona, quando
íôr estrelado na tela do Palácio
Teatro!

"O prisioneiro de Zenda",
depois de amanhã no

Impetio
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Um belo espetáculo mixto
de tela e palco, no :

A lhamb ra
Quando sair da tola o alua!

programa do Alhambra, Isto e, _
próximo dia 16. vamos tor no
grande cinema de Francisco Ser-
rador um bolo espetáculo mlxto.
de tola c palco. A atração prlrtcl-
pai será do palco, não resta du-
vida, pois que ali v&o se npreson-
tar em um só espetáculo nume-
fos de valor extraordinário: — o
prlnclpo Karma, lendária porso-
nagem da índia, com seus passes
cie Ilusionismo, suas experiências
do telepatia, espiritismo...; Slng-
Ling-Chan_ o celebre mago e
mágico cia China, que fa_ o quo o
Rio do Janeiro aluda n-f.o viu:
Kamamura. o excepcional malaUa-
rlsta Japon.s; Miss Iíovcr, com
suas figurações acrobaticas com
violino; Mr. Elis, grande execra-
tricô musical. Como so vê. nada
r'^no3 de cinco números c_ va-

" 
_a tola vamos ver /lrremeacla eici | ceclblr a partir rie Sc3tmda-íeiro

fíCorln. uin filmo da Columbln,
com Patrícia Farr e Scott Co!Lon.

çôc3 ]n:eparani-so no fundo do
mar còm maior empenho do qu«
na superfície. Os grandes estalei-
ros-Italianos, nlemftes, franceses,
lngleaes _ norte americanos, rlva-
lizom rm pressa o melhoria têc-
nica. Enormes submarinos, capa-
sses de descer a cerca de cem me-
tros. Outros, menores, epie des-
cem apenas a quarenta metro..,
porém, agem mais prontamente,
mergulham o voltam á superfície
om monos de um minuto, possuem
maior quantidade rie canhões 9
tubos lança-torpedoa.,.

Tudo, tudo, sem um senSo, sem
um exagero, sem um erro técnico,
porém. 

~sensaclonalme_t3, 
esmaga-

doramente, tíe maneira quosl in-
crivei, mostrará Submarino D-I,
o fllmo-mllapro ele 1938. oue a
Warner realizou com Pat 0'Brlen,
Vi.vne Morris. Georse Brent. Do ris
E';ton. Frank Mac Huith. Henry
0'_._.1. etc, sob a direção do
Iilòvd Encon e oue o Broadway vai

—«ç——^o-*<r-«»~-

O Império vai começar a exibir,
depois de amanha, Begunda-felra,
o belo o emocionante filme da
United Artlsts — O Prisioneiro dc
Zenda. O romance dos amores de
Rtldòlph de Rassendyl. com a
Princesa Flavla, noiva do fiel Ru-
dolph: as insidias do Cone- Ru-
pert de Hentznu: a dedicação do
Coronel Znpt o do Tenente Frltz;
os momentos de lutas: a imo-
lhança do Rei e de Rudolph de
Rassendyll — tudo 1___ constitue
um d03 mais belos plots que Jíl
teve a literatura romanesca, e a
tiéla adotou, r.onald Colmai», no
papel duplo de Rassendyl e do
Rei: Mndclclne Carroll como prln-
ceoa Flavla; Douglas Palrbãnks

por que eles tambem usam essa .Ir. no Condo do Hontzau; o o vo

A IMPRENSA ALEMÃ AVALIA
A CAPACIDADE MILITAR DA

ITÁLIA

Berlim. 0 <H.) — O. Jornais
consagram colunas Inteiras A
revista, naval de Nápoles e re_1s-
tram com satisfação a acolhida
n!t dispensada ao chanceler
Hltler.

A propósito chama-se a aten-
çfio para a força da "Marinha
italiana e o caráter bélico dos
exercidos efetuados.

O Boerscn Zeitung observa:
"O que vimos n_o foi uma pa-

rada, mas uma serie de exerci-
elos de grande estilo em pé dc
guerra. Depois das duas entre-
vistas entre o Fuhrer e o Duce,
o primeiro tem agora oportitni-
cinde de avaliar a capacidade
militar da Itália".

O jornal cita frases dos jor-
nais italianos em que se acen-
tua que "a Itália Imperial quer
com esses espetáculos dar um
testemunho ds sua íorça guer-
reira".

O VociV.i.c/ter Bsobachter ana-
lisa a situação militar da Itália
o insiste na importância das
Torças militares italianos da
África do Norte, afirmando que
a "Itália pôde reforçar rápida-
mente ns suas tropas da Líbia;
que pode ser considerada, em
certos sentidos, como o centro
militar e geográfico do Império,
se bem que lhe falte caminho
direto para as possessões Itália-
nas da África Oriental".

Os Jornais nâo consagram lon-
pos comentários A Pequena En-
tente. Só o Dcuteehe Allgemei-
nc Zeitung e o ílcrlíner .__¦--

-..,.. blaff limitam-se a afirmar que a
r- . -.ii- .lttieíOSOS res"men- j Tcheco Slovaquia não cons-çuiu
te-, inolorit-dos ri" Artilharia. ' estender os compromissos assil-
cujos obuzes de 132 e cânllfieb mirins a seu respeito pelos pal_c_
de 130 atiram a uma distancia aliados.

historia de sentimento, do vez cm
quando — que surgirão como pi-
vots dns cônns pitorescas de ma-
Uola, lnoxcodlvels do bom humor,
atraentes pelo luxo das monta-
erens, do supcr-fllme da Columbla
Scril tudo teu. quo o Odeon apre-
sentara depois ele amanhf».

Madololne Carroll, com o sou If
definitivo, a sua linha admirável
do mitlher da época o a sua sen-
slbllldnde areudisslmn do atriz,
vivo ali n fl_.ua dessa heroina
dos romances do milionários —
romances que so agitam, em de-
cores do alta linhagem, entre os
salões elo Parle Avenuc, c os da
Europa...

Francls Loderer Interpreta o lo-
vem gozaclcr, herdeiro do uma for-
tuna imensa, que por um caprl-
cho da sorte (e a sorte nos.n. caso
6, mesmo, Mftdelelno Carroll) fica,
durante algum tempo, sem nl-
_uot... , „„

Mleha Auer é, cntilo. o tol "Ba-

rio", aristocrata europeu. A pro-
cura do uma vaii-ee da bolsa ge-
nerosa e coração facll e que se en-
gana. redondamente, a respeito de
Madelelne Carroll...

E eis o enredo formado! E que
enredo, meu Deus! Vejam como
acaba essa complicação diverti-
dlsslma. Indo ao Odeon, na 8o-
gunda-íolra.

lho artista C5. Aubrey Bmltl» no
elo Coronel Zapt. díia ao filme O
Pflílnrrtro de ZéíU-rt. o desempe-
nho quo ile precisava.

O filme mais real c mair,
técnico sobre submarinos.
Nele não ha um só erro,
ncnlmrn exagero ou truc,
é realmente ura niilagre !

Assim exclamaram os tó'Jnlco_
brasileiros, figuras destricadaa da
oficio lidade dos nossos modernos
submarinos, rcce_n-cheg_do_. cia
Itália, np.3 a e_lb».__ eopeclBIi
què''o Brcadwoy e e. Warner Bross,
lhe ofereceu, para apresentação do
filme Submarino- V-tí que foi rea-
llzádo com o concurso de Tio Snin
e sua poderosa esquadra do Paci-
fico, seus aviões, artilheiros e: a
flotilha de submersiveis, com base
em San Diogo.

Quanto prodígio, quanto arroto,
quantas cautelas sfio necessárias
para se manobrar um m lerno
submarino, arma terrível de dcíesa

tío ataque, arma d2 riscos ln-
contavels para a sua tripulação !

Caminhar ao encontro da es-
quadra Inimiga, passar sob a qui-
lha dos velozes torpedòiros, cios
impetuosos cruzadores, cios gizan-
tescos ei.couraçados, fugir ao olho
de águia elos aviões do caça é bom-
bardelo. livrar-se do esporüo dos
tlcstròyres velocíssimos, ciue per-
correm cerca de um klloinetro em
menos de um minuto. Mergulhar
rapidamente, atirar com precisão,
subir, deacor, avaüçar, recuar co-
mo um grande squr.lo. pronto no
ferir e mais rápido cinda na cs-
qulva !

O Bbnlroamcnto 1 O maior risco
de um submerslvél, em tempo ele
guerra ou em tempo de paz...
Quando Isso acontece, porém, aln-
ela ha recursos, como os pulmões
artificiais, a fuga pelo tubo lan-
ça-torpedos ou ainda, Invenção re-
centlsslmo. usada polo esquadra
norto americana, câmara do sal-
vamento, que desce, por meto do
guindaste e traz A superflcio os

"sobreviventes.
O mundo Inteiro, ns grandes na-

DÍO

A'» 12
n.l do

m: .1-

ce"-..

•»ii.is rr.uio n.\ G23Cr.AC.-0
.'-'-! 9.30 — "Hora ti./.ntí:"

rtà P fl D 5 - P.edlo Se
nlcinal, paro o Io turno
horàá — I:-.e:-a carSa -~ .
Melo Tia — Suo:."nc"
cal; A's 13 h.--rn — "
taní.!!" da P R D 5 - T
ri_a Münlcloal, nor. o
A'-, 17 horas — H-ira
"Jrrsl d-i Px,_'.zze¦:•¦-." - "

p!erp--ito mu .cai'.-".».'; 13 h-.-s
"Hora Ci F"-inolo:»-»r!-i __¦¦'."'-

,_,.. t,a rs j_ __¦_ . r>--!o.T"-e-'i
MUn'.olpsl!. Js 19-hor.i — Te_ -
míss-to do f0 Protvam'. c-^u^Tr?*
rati'"» do 2"° r .ive-eirio da Ecco-
Ia Rivadn¥.'i Cc-reia. (Organiz--
cio cia P R O S - Ea-tQ \
Mur!el-">1». .*'s "0 h-:r_ — ,'M-.r
ra ti_ 

'.-:-.'!" 
c'o "--• -r tar-en*»

ri: Proparn.nda do B—-'!. A's ít
lnr.f. --'Musica variada (Orava-
ÇCC5I.

IIOüA ln» IHIASIIi — Oas 20
; . 21 horas; em o_.d_\õ médias pe-
1_ rc:'.e de estações nacionais, e
pe'a P S H. ehvon-.-i curtas da
met-c-, '.n.::5 - io.2.o i:?s. —
Suplemento mu-èic-il or^^^i^-sdo
pelo Daoartaíiiento r'e Pro.agar.-
dn — Musicar, a dois n'anos exe-
cutá^-as oor írnãldò RebMo e Ma-
rio de Azevedo: ti» — Hino Na-
cional brasileiro, b» — Crônica
inicial, c) — Cartaz das -Conte-
olmòntós do cila. dl — Ia parte,
do suplemento musical, ei — No-
tielarlo. fl — 2» parte do suple-
mento musical, stl — Espelho da.
imprensa; tópicos, h. — Crc,"ilfa
final. 1) — Hino Nacional ora-
slleiro.

TRES BONS ATORES NUM ÓTIMO FILME
Para a semana proxlini». o Plaza anuncia _UFAO, um

os maiores filmei da raramomit para a prcíente tcnipmacli» c
lambem um dos maiores trabalhos ,|il dados n tcln peir
Oscar lliiiiuil-ii. o priinile artista dramático que lloll.vwood
••roubou" aos stuillos europeus.

TUFÃO, que # o primeiro filme dé ambiente iniirltliiui
Inteiramente fotografilflu em cores naturais, ten» um ar-
.pimento do amor, de vlilgnnça e de ambição, que põe cm
liieo ii exlsteuclti dc um Homem que se supunha um clciisl

Ost-ar HoiiiolUn í, Indiscutivelmente, a flsuru miixlnin
do trabalho, mns cm torno dele, como papeis cu.ln valor e
Inútil salientar, (.rnvitnm Francos Fnrmcr, uma "estrela" que
pessue -riinele maleabilidade artlstlni. e Kity Mllland, »
calil-lieról qile sendo embora um des "novos" da Terra
da Cinema, 6 Jil um nome cnnsa.erndo pelos "fans!'. Com-

plefnndo o mtlRnlfleo "cast" aparecem I.loyd Nolflnel, Barry
Flt-grnld, Charles Jliel.Is, Llntk Dasquette e Iiavld Tnrrence
que. Iiabllnléilte dlrlftlfles por James Ilógnn, ilSn um extra-
orillnrtrlo relevo a este» empolgante super-drnmn buscado
numa nrtvela dé autoria dè Robert Luis Stevènson.

TCFAO é; por multo motivos, um filme para arrebatar
ns nossas platéias.

PARISIENSE
HOJE

Sessões a partir das 13 horas.

Artistas e Modelos
Com

JA.CK H-NV o TDA I.TjriXO
O Mistério do Cabaret

com JOHN BAKRVMORE
— NACIONAL —

_.»-FEÍRA

O VAGALUME

OPERA
HOJE

Horário II. IU, 18, 20 e '_- hs.

O MUNDO ENSINOU
ME A MATAR

com SrENCLH TRACY
e lILASnVS GEORGE

C 1'ltANCHOT TONE
— NACIONAL —

Estudante o Criança. JS.IHO
Baleio. 2?000. Poltrona, 3.000

_.»-FF.IRA:
Mr. Paul Muni em

ZOLA
(C 6968B

CARTAZ
CINELANDIA

ALHAMBRA — A marca
de fogo, filme do P. Ser-
rador, com Sessuo Hava-
kawa. Horário: 1-, 18, 18.
20 o 32 horas.

BRO A KW A Y — Anolte-
c.'a em Viena, filmo da
Q B. com Llli Pnlmor.
Horário: 14, 18, 18, -0 e
32 horas.

IMPÉRIO — Rainha VI-
toria. filme da R. K. O.
Radio, com Antia Noaqle.
Hornrlo: 14, 1.1.40. 17.20.
19, 20.40 o 22.20 horas.

OIiEON —A marca do
Zorro, filmo dn R. K. O.
Radio, com Bob Llvlngs-
ton. Horário: 14, 16, 18,
20 o 22 horas.

METRO — Amor em
duplicata, filme da Metro
com Wllllam Powell e
Myrna Loy. Horário: 12,
14, 10, 18, 20 e 22 horas.

PALÁCIO TEATRO -

Feliz aterrissagem, filme
da Fox. com Sor-Ja Henle
c César Romero. Hora-
rio: 14. 10. "»• 20 ° 2S

h7-.A7.A - Anjo, Illme

da paramount.
lcno Dletrlch

com Mar-
Horário:

13.30, 18,40, 17,50, 20 o
22,10 horas.

PATHE' PALÁCIO —
Amar nno è sopa, filme
da Universal, com Stella
Ardlcir. Hoiurlo: 11, 10,
18, 20 o 22 horas.

REX —O cerce» do Hol-
lywood. filme da R. K.
O. Rndlo. com Lee Tracy
Horário: 14. 15.40. 17.20.
10, 20,40 o 22.20 horas.

CENTRO
CENTENÁRIO — Cativa

o cativante.
Di PEBRO — A Porl-

slense.
at-ÁRÀSI — Esposa,

medico e enfermeira.
FLORIANO — interno

entre nuvens.
IDEAL — A "E* d"3

ameaçados.
ilti- — Om- moça de

pulso.
LAVA — Esposa, medico

o cnfomelra.
MEM l>E SA' — Al vem

o amor.
METRÓPOLE — Ela

tem ít.

OPERA — o mundo
cnslnôU-me a matar.

PARIS — O VAgalumo.
PARISIENSE — Artlntas

o modelos.
PATHE' — Terra dos

Deuses.
POPULAR — A ultima

oonqulstil.
RIO BRANCO — Um

dia hfis corridas.
S. JOSÉ' — Revolucj-lo

do Maio.
9. LUÍS — I.a Boli.mo

filme da U."a. com Moi-tha
ÈgEcrth e Jan Klcpura.

BAIRROS
AMERICA — Cupldo è

moloquo teimoso.
AMERICANO — Ali

Babá é boa bola.
APOLO — Inferno en-

tre nuvens.
ATLÂNTICO — Do-

mando Hollyvíccd.
AVENIDA — S** t,zaB

da Ian»n.
ALFA — O vaualume.
BRASIL — 100 homens

e uma menina.
BEIJA-FLOR — Bor-

BENTO RIBEIRO — A
volta do Caplt-o Ri<--s

CATIMBI — S6 assim
quero viver.

C I N 12 BA NI» EI IIA —
Nnscl para dansar.

CINE HUA/: l>E PINA
A dupln elo outro mundo.

GRAJAÚ' — Rei .om
coró:..

a.ANARAIt.- — Nas
azas ela faina.

ESTACIO DE SA' — Ca.
mlnho dn gloria.

EDISON — 100 liomcns
e uma menina.

n.CMINENSi: — Fu-
rias do rnrnç..-.

HADDOCK LOBO — O
vaçnlumc.

1IEL10S — Obrigado
Sr. Moto.

IPANEMA — -Upldd t
mòléttüe te-iTioro

JOVIAL — Nasce uma
estrela.

MEYER — As cruzadas
MÁSCOTTE — Artistas

e modelos.
MARACANÃ — No tc_-

tro dn vida.
MODELO — Cativa e

cativante.
MAnriiEii:A — No tea-

tro da vici.i.
MODERNO — Dois cal-

piras ladinos.
-.ACIONAL — Romance

»_itr ..alas.
OLÍMPIA — Cidade

pecado.

OLARIA — Casado com
minha noiva.

ORIENTE — HcidI.
PARAÍSO — Outro

nurora.
1'IBDADB — F«,po£a.

medico o enfermeirn.
PENHA — Vamos dan-

sar.
PARA TODOS — A SC-

vera.
Pin UA* — Nio me

-. ueima tonto.' 
POLITEAMA ~ DO-

mundo Hollywood.
1.1'INTINO — Meru.o;

intrépido.
REAL -

vicia.
RAMOS — Musica para

ma d.i me.
SANTANA — Oh

rleta.
SMAIIT

Holmés.
SANTA CECÍLIA — Ta-

lhndo para Campeão.
SAO CRISTÓVÃO —

Aproveitemos este mo-
mento.

TIJUCA — A mascara
dc seda.

V_l.O Ali BabA .
bôa oola.

VIL.- ISABEL — At vem I
o amor.

VARIETE' — Casada
cm jejum.

Tumultos da

Ma.

— SlierlocK

*
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O c
A LIBERDADE DE COMERCIO
E AS PRAXES COMERCIAI..
— UM LIBELO A SUSTENTAR

Pela vitoria que tivemos em
todas ns nossas apreciações de
base técnica comercial, sempre
sustentamos que o problema do
café tinha dc ser resolvido pela
Eciencla econômica; na solução
estatística, dentro da pratica do
comercio.

Era uma questão comercial,
com o comercio, do comercio, p;\-
ra o comercio. Coloc-ur de indo
esse poderoso intcrmcdlario-dis-
tribiiidor, Impondo-lhe leis e re-
gulaméntos com ns nltas taxas e
sem o direito dc escolher as suas
necessidades, liada mais podiam
esperar us dirigentes da situa-
ção, do que n continua queda
da exportação pelo retrainieiilo
dos negocies.

Na liberdade do comercio o
tempo é dinheiro, como bem diz
a sabedoria popular. Qualquer
impecilho ou dificuldade na
movimentação dos negócios, re-
duncia nn paralização dos mes-
mos ficando todas as ativida-
des como um barco parado sem
_anhar frete.

Se o mercado de cale no mun-
do tomou uma extensão vulto-
sa, não foi a obra de alguns
meses ou anos, mas, de muitas
e muitas dezenas cie anos. A
grande e colossal soma de nu-
inerario em continua evolução
inteligente, tomando a forma
econômica cie unia engrenagem
com a rotação certa e càdén-
ciada, não pediu .sofrer um
choque imprevisto sem a orga-
nização de uma defesa.

Paia a_s safras de caie do
Brasil e a de todas ns proce-
dencias, jã havia o meticuloso
estudo sobre as época:; certas
cias colheitas, elo conhecimento
cias qualidades, do computo das
safras e da existência nos por-
los cios disponíveis pura a ex-
portação;

A modificação de um so cies-
.ses pontes de suma Importância
para o comercio, deslocaria a
face dos negócios, trazendo nos
primeiros anos alguma estagna-
ção e nes seguintes a procura
para outros lados no preenchi-
inenlo de qualquer um desses
fatores estudados.

_f.i marcha hábil uai dos nego-
elos anuais, o més de Abril er.a
o de aparecimento no mercado,
dos primeiros lotes cie cafés no-
vos da safra entrante.

Quando a base cio tipo 7 da
saíra passada regulava o preço
de 12S0OO. o mesmo ífpo do café
novo alcançava maior cotação e
era disputado para o conheci-
mento comercial tía côr. da seca Je cio tamanho da fava com
especialidade.

Com a maior urgência eram
remetidas para a Europa as pri-
meiras amostras eles cafés no-
vos. para serem conhecidos e se-
rem apanhadas as melhores
ofertas, paia cs negócios de eni-
barqués nos meses futuros.

Estabelecido e iniciado como
íol o fechamento dos enibar-
quês no interior por três meses.
justamente incluído o més de
vir ao mercado os primeiros lo-
tes dos cales novos, tinha íor-
çosamente de cair como caiu a
exportação do Brasil e aumen-
la-- a dos nossos concorrentes.

Nestas condições Invejáveis
para es outras procedências;
alem elo preço que iamos ga-
rantlndo com a Intervenção ar-
tifioial- no mercado, também
iamos dando os bons negócios
para os cafés verdes do começo
do ino du safra.

Não queiram nas iludir com
outros argumentos qi:e nãoacei-
tàmos íóra da técnica do e-o-
mercio. O aumento de exporta-
e:ão agora verificado, tem por
cansa única e prevista n ciimi-
nuiçãp das taxas e o desaperto
das cambiais oue trouxeram ume
diferença bem apreciável clc
preços contra os nossos concor-
rentes.

Fará cs: caies verdes, ainda
continu'a em outros morbados
que recebem livres ds outras
procedências, nesta época, os
melhores m-eees e procura ativa.

Essas nossas observações têm
njnd:! reflexão no momento para
um estudo d' niorli"Wição em
beneficio tío nesso eafé.

Relchsmark (Ale»
manha). . . .

Slovnquia . . . .'
Dinars (Servia)
Lei iRumanla) .
Mnrkka (Flnlan-
dia)

Zlotl (Polônia) .
Yen (Japão) . .
Peso (boliviano).
Peso (chileno). .
Peso paraguaio .
Escudo (Portlt-
gal)

Peso (Argentl-
na)

Pengo (Hungria)
Lihrn (Inalater-
ra)

Soles (Peru) . .

4S700 4Í0OO
$700 $600
$440 $400
$120 $100

$410 S400
3*500 3S300
5SC00 5S300
S650 SGOO
$780 $730

$070 $040

5S350 5S250

103500,') 1O2S00O
4ü-;000 43J000

ÁGIO DA PRATA

130 Piü
210°,°

120 °;°
190 °í°Da Republica ,

Da Monarquia

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil comprava o

ouro fino a 2"?000 a grania.
Comnra cie hontem . 14.460.02(5
Anterior 219.902.100

Ate hontem .... 2ni.332.12B
Etn moeda (valor aproximado

pnra compra)
Libra 101S034
Dólar  333088
Franco  OS380

SUPRIMENTO VISÍVEL DO
MUNDO

Conforme G. Schuurman 
'Duuring

Segundo os cálculos elo Sr. a.
Schuurman Duuring. clc Eotter-
dam; o movimento de café nos
nove principais mercados dos Es-
lados Unidos durante o més elo
Abril próximo passado foi o se-
guinte:

Sacas
Existência cm fins do
Março  738.000

Entradas cm Abril . . 1.208.000

Entregas em Abril , .

Existência em fins do
Abril

1.«44.000
1.180.000

781.000

enquanto que o movimento dos
stis principais mercados ria En-
ropr. durante o mesmo período
foi o seguinte:
Existência em fins de
Marco 2.124.000

Entradas em Abril . . 1.127.000

CARNES VERDES
MATADOURO DS SANTA CRUZ

Total ivendida Vendida I
Especio da ma- l em em Rejelç. Preço.

tança IS. Dlogo Santa Cruz I

i
Bois 340 17-7Í8 1C8 3 1Í8 1S700
Vitelos .... 55 4312 51|2 1S7O0
Suinos 90 34 55 3$300
Caprinos. ... — —
Ovinos — —

MATADOURO DE NOVA IGUASSU*

Especlo

l
Total IVendida

da ma- i em
I tança IS. Diogo

Entregas em Abril . .

Existência em fins do
Abril

3.251.000
1.079.(100

Câmara Sindical da
Bolsa de Fundos Publi-

cos do Rio de Janeiro
Taxas médias dó cambio de

5 Ce Mato

Praças A* vista
Londres cs-088
Paris S508
Italla S938
Alemanha (Rég.Maric); 4.14P
Portugal S818
Alemanha (V. Marle). 5S855
Belfrlca (ouro) 28368
Alemanha (U. Marl:). 4S147
.nica 4S051
Polônia 3S7C0
Canada 17S525
Japão 5S182
Holanda 95823
Tclieco-Slõvaqula .... S6"0
Nova _Tork 17*577
Buenos Aires 4TS00

2.172.000

O suprimento visível do cafô no
mundo, ainda de acordo com os
ralculos do mesmo senhor, Íol o
seguinte:

O OOOOO OOOOOo©-oo* ooooo ooooooo , o*~> OOOOO IOQOOCOO o
,r3 I•y ¦*. e. o to i- co o. ao cs t- w co » *-*r% WCStMCJO tn !M t- •-< •? —¦ '. C_
tn r* to L- EO O O ti Wh i •.

aoooooo_**ocoooOOOOOOO"! o ooooooooooooooooo

Vendida
para oe

subúrbios

1 I
I

Rejelç. i Preços

I
Bois  79 7:8 3 314 76 1'8 1S700
Vitelos .... 41|2 li. 414 25000
Suinos 17 4 13 3S200
Ovinos — — —

MATADOURO DE MENDES

MOEDAS

Llhra 102S9S0
Doiar 20S400
Dólar canadense 193800
Franco S652
Escudo 594?
Peso argentino .... .15311
Peso uruguaio 88704
Ura R960
Pescta 1S700
Florira 10S95B
Yen 55300
Zlotjl 3S950

¦ —O -OIO'

e. o o -ii at- iu «#.tòta¦"•u t- u_ o o

- cl 
"•-¦__ •

U.T-. q ao o -op •

Í-t'ri"'0 -r. "í
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-3 i

i-'j>roi«i
W*H

Cl Ci rf C
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*_'.-:\?% •- Jô*o
f; ;* í *a ^ -* nj g _ 3 w 2 _>
s|_i1Í_Ç'eo22|_ í
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OLAVO S. VILAÇA

CAM BID
O mercado cl- cambio luncio-

nou, hontem. en condições esta-
veis e sem maior movimento c'.-2
letras.

O Banco cio Brasil sacava so-
br: depósitos a 37.330 mr itbra
e comprava a 83S330, letras pron-
tas.

O dólar resrulou Inalterado.
Na reab.irtura o mercado . se

nciisvn sem maiores tra.ballios,
notando-so «ue or, possuidores ci--;
particular se achavam retraídos.

Fechou o mercado inalterado c
ja'mo.

O Banco do Brasil atlxou
nontem nara ciompra es seauin-
tes taxas:

Esnecie A muiv
tlbra C.siao
Doiar .... nr;270
Marco  —
Franco  —
Pe=o argentino. . —

Nota - A compra do dólar; si
vista, e para entresa até 30 dias.

— Para dojioslíos adotou o
Banco do Brasil as seguintes ta-

P-OIIM1
86S330
I7S300
.7,755

4S150

Libra  87S830
Dolst .... 175800
Pratico. .... S493
Esctldo  S7no
Lir.i  r-9?.fí
Blovaquia . . S620
Marco tcompen-

saçâo) . . . . 5.7855
Plorim .... !i~P2i
r-'-.-anco 'Suicel. 4ST41
Franco fb.il_a). 2.973
Arcteniino peso-

p.ioell. . 4S750
Unr-'u:il i[)eso-

oaoeii 7?!)U(i
Nos bancos estrangeiros foram

afi':ndi<s as «eauintes te.xns:
Praças A' vista

Polônia «coroa) 3"õ0fl
Bueeta icoro.il 4^540 a 4J550
Dinamarca 'co-

roa! 3:930 a 3".05O
Japão iver.i 53150
Marco (livr;) 7C0S5 a 7SOÍ0
CompensaçAo. . 5*-855
Reaister ... 4=:l.r)0
Kspanha 2P2fV
Portuçral escudo S320 S825

MOEDAS EM ESPÉCIE
Reirularam no mercado Hontem

n« sflfinJÍn^-5 o-",f,-*1B nara as t^r*-
das papel estrangeiras em es-
i>vle

V-no üõhiu
Peseta i Espanha) s250 S100
Peso (uru.uaioi 85700 E1000
Lira £930 S930
Franco (francês) ?B30 S500
Franco 'Belsiea) SC^O S650
Euiça (frnncol 4T-700 43400
Fiorlm (Hol.in-

da). . . . 11S400 10ÍÓOO
Kr -r.er «Sue-

cia). .... 5S10U 4S300
Kronei Norue-

ga) 5*!Ono 4S700
Dinamarca . . 4S500 45200
Dn'*' <N Ame-

rical.., . . 20*400 20520^
Li- .... ....... i. IDíuDi) lSJiOO

T„LPG5!AMA-
SERVIÇO ESPBÕ1A- DE CON-

TELBURGO LIMITED E DE
NOSSA REPORTAGEM

G DE MAIO

Paris s Londres,
írs; por il. . . 178.40 173.90

Lisboa s'Londres.
esc. por 11. . . 110 00 UO 00

Itália s:l-ondres,
lira por £. . . 91.85 91.00

Espauhn siLondres,
pes. nor Nicot. Ni cot

Nova _orK s|Lori-
dres dol. por £ 4.99.12 4.99.25

taxas de dkscov-
to kos bancos:

Hont. Ant
Oa Inciaterro ... 2
Da .rança 3
Da italla 4 113 4 1*.
Da Esnsnha .... 6
Da Alemanha . . 4
De Londrcõ 3 m. . 17|B2 I7;32

ticomora .... Ü2 1*2
t venda .... 7',18 7jie

riTUtóS BRASI-
I.E1ROS'

Pundlng 5 °|° . 28-0-0 23-0-n
K. Fundinir õ°» 21-1U-0 21-10-0
-uiicling 

"1931. j
6o". . . . 20-0-0 20-0-0 I

Coriv. 1920 '5 "i" B-10-0 8-10-0
Emp. 1913 5 ",u 9-5-0 9-5-0

Estaduais:
D. Federal 5 " ° 18-15-0 19-0-0
Rio de Janeiro

1H27 5 o ti . 7-0-0 7-0-1)
Bahia 5 ° ° . . 4-10-0 4-10-0
Pará 5 °;° . • . 5-0-0 â-0-0
títulos divbr*

sos:
Citji oi S Paulo

Imo & Fre-
cholo Lánd Co.
Pr;f.| .... 15-0-0 15-0-0

Bank oi l_on-
cIdii .. South
Aivrncan Ltd. 5-7-6 5-7-6

BrazU.ah Trao-
tíon L igrt &
Power. . . . 11.G2 11.75

U.iisiiián Warrnnt
ABencé e PI-
nãnces Co Lt. 0-0-7'.:, o-u-7'.j

U=e:m Ooal t
Wilson Ltd. . 0-11-lOil. 0-12-0

lmiHirln'1 Ortemi.
cal Inc. Ltd. 1-11-6 1-11-0

beuuoídmp tí.ail-
wail Co Ltd
mes. l.OD'3. -. 12-U-O 13-10-0

Lnvel B-iu:-: Ltd."AV Sharcs. . 3-1-0 3-1-0
Ua-iles _ Wlra-

less Lta l"B'
Sliares) . . . 59-10-0 59-15-0

ftln c!e Janeiro
City Power Co. u-13-u 0-13-u

Kln PlnUI Miles
A; Oraneriès
Lttl 1-0-0 1-0-6

a Pu co tlail-
wny Co. Lttl. 40-0-0 42-0-0

Woswi-n I e 1 e •
sr?nh Co Lttl
4 ° o Dec. . . 101-0-0 1U1-0-0

PlTüt "•« EfiTRAN-
GEinos-

timp de guerratlrlt 8 I 2 oi»
Stocü e:-.-ellv. 101-12-0 101-15-0

Cônsul. 5 1.2°," 74-12-8 71-15-0
**»• -*tft»<fr~AFP'

N(JVA roíts

O mercado e termo a ultimei
hora mo.trou-F.2 calmo, sendo as
seguintes as ultimas ofertas Ue
compra:

ll.nt. U.fee.
Ent. em Maio. . . 4.30 4.28
ldom em Julho . . 4.28 4.26
Iti-iii cm Setembro. 4.10 4 17
idem em D "/cm bro. 4.15 4.1'í

As oferta* de hontem demor»*'.
trarr-m RltA de . 02 e batxa de . 01
cent. por libra desde o ultimo íc-
chamento tíesto mercado.

LONDRES

No mercado do disponível fo*
ram aa sesuintea as ultimas c-ita-
ções eni oence Dor 112 llbraa:

Hont Ant
.ara tino " superior
Santos  _7- 27 -

Id-.ni ldem 7, Kio. . 17 9 17,0

SANTOS
<J mercado au disponível fechou

hontem estável nas seguintes ba-

Tipo 4. por 10 Kllos. . . 1'JS^OO
Idem ldem anterior . . . 10S200

As entrada» orçaram por 92.C53
sacas, contjra 57.932 no anterior.

A existência ilca assim dlstrl-
bulda:

SACAS
Livre. Iiont-m 2.032.605
Idem -nterior .... 2.019.42S

As saldas verificadas hontem
foram: 2.77o facas para a Europa
e 10.000 pnra o JapSo. em um to-
tal ele 12.711 sacas; es embarqu--.
constaram cia 10.4SS «uaa clc
cu-c.

Acham-se Incluídos nos totais
acima cafés de procedência não
brasileira ("Mllds") nas s^guln-
tes condições:"Mlltls" nos Estados Unidos:

Secas
Existência,
Entradas .
Entregas .'¦Mllds"

Existi heiá.
Entradas .
Entregas .

na Europa:

271.000
•153.000
•173.000

Sacas
.'100.000
635.000
500.ÜOU

Espécie
Total IVendida
da ma- | em
tança IS. Diogo

Boiõ. . .
Vitelos .
Suinos. .
Caprinos.

I I
285 100114

63 61 1,4
83 73

Vendida
para os

subúrbios
Rejelç. Preços

134 314

4
2-A

1S700
1S700
3S300

MATADOURO DA PENHA

Especlo
I Total

da ma-
I tança

Bois. . .
Vitelos .
Suinos. .
Caprinos

I I
153 I

30 i
60 .

Preços

1S700
2S000
33300

10 Reajustamento 50US
cx 3558000

Itkni idem c 4 sem. 4058000
0 Idem itk-m c 8 sem. 4558000

123 Idem 1:0(108 
'o: 

J. 8328000
123 ldem idem itlera . 734S0OO

Idem Idem idem . 735S00O
11.7 Ielem ldsm c.3 sem. D34S000

2 Ob. 1.832 1:0403000
10 Idem 1.937 8075000

ALGODÃO
LIVEHPOO-

O algodão dlsnonivei brasileiro
febh.Su;-hontem apenas estável c1
inalterado.
S. Pau'o "fair". hontciíi . 4.64
Idem ldom anterior . . . 4.61
Pernambuco "íalr'*, hontem 4.29
Idem ldem anterior . . . 4.29 i

O disponível norte americano
fechoit inalterado;"Fui!;.- mieldtim;". liontcm 4.60
Idçm idem anterior . . . 4.60 I

O Droduto mrte americano n*"> |termo acha-se em baixa dc . 02
a . C3 pence por libra. i

Hont Ant |'.uliv minfliinü":
Ent. cm Julho . . 4.62 4.65
Idem em Outubro, 4.73 4.7fí!
T-'em cvn Janeiro. . 4.80 4.E1 |
Idc-ni cm Março . . 4.8'. 4.87

NUVA fORK

O produto norte americano no
mercado a termo no ultimo rç.
çhar?ehto mostrou-5e calmo, hi
vendo na~ cotações baixa do
a . 08 cents por libra.

Apólices municipais:
153 Emp. 1 .900 port. .
595 IcH-Ml rie;. 2.3C9 . .

50 Idem (l;c. 3.2C4 . .
10 ldom idem ldem . .

1 Idem 1.931 ....
j0 Idem idem ....

1 Idem idem ....'.CO Idem l.ieiri ....
25 ldom idem ....

Apólices estaduais:

13 Belo Horizonte . «
6 Porto Alegre ....

21 Minas 1.034 Ia serie
23 Idem idem ldem . ."75 Idfin ldem 2» serie .

211 Idem idem ldem . .
Pernambuco ....

22 Idem
50 S. Paulo 5 o:0..
41 Idem ldem idem . .

210 Idem ldem 8°,° uni£.

Açúes de bancos:

30 Funcionários . , , .
82 Idem
r.O Econômico do Brasil

1538500
1708000
ÍGISUOO
165S000
luliSÕOO
138=000
159SO0O
1608500
170$Ü00

7058900
338000

1438000
145S500
171:500
1 728000
875500
flS.0110

1978300
1888000
9285000

418000
4 2S000
608000

Ações da companhias:

1G Ds. cie Santos nom. 2405000

Üebcntures:

60 Toe. C.ireovado . . 160SÓ00
3 Merendo Mknlclpal . 2008000

25 Antártica Paulista . 2055000

últimos lances

Apólices ua União:

CAFE'
Esteve o mercado disponível,

hontem. em posição sustentada.
A procura foi menos Intensa, cie

forma que os negócios feitos não
apresentaram maior desenvolvi-
mento.

Os interessados mantiveram
como base elo tipo 7 o preço ele
10S800 por 10 kllos na taboa.

Foram negociadas de manhã
1.514 sacas e durante o dia mais
2.Ü00. no total ele 4.114 ditas,
contra G.928 de véspera.

Fechou o mercado multo calmo,
cem o movimento estatístico se-
guinte:

MOVIMENTO DE HONTEM

OOTAÇ-ES
ripo io unos
N. 12S8ÜÜ
N. 128300
N. 118Sl.'ü
N . 118300
N. 1038ÜÜ
N. io;.ou

Mercado — SUHeiuado.
Venda., cio dia — 4.111 sacas.

Tipo 7, ano passado . 188700
falira:

Cafí. comum. . . , . , is 1 õo
Sul de Minas  'JJlOl!

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
ANTEBJOa

ALFÂNDEGA
GABINETE DO INSPETOH

Pol baixada portaria declarando
aos funcionários que. no calculo
dos despachos ael-iialorcm, pro-cessados no corrente més, devem
ser obser/r.dns. na fo-ma dn dli-
poeto :y, /n-t. 20 ela lei n. 3.979,
«lo 31 _s Dezembro d: 1910, ai se-
KUlnt/CS mídias da taxa cambial
de Abril findo, registradas palaCâmara Sindical dos Corretores:
Áustria. 4R826; A'enian)ia, 7.<!0')a
(Reichsmarl-.B); Bélgica, 23970
(franco ouvol e S598 (franco pa-
pel): Buenos Aires, 48631 (peso
papel): Canada. 178539: Dlnamar-
ca, 38938: Espanha, 18723; Holan-
da. 98803: It.ilia. 8923; Japão.
5S181; Londres. 075700 (libra);Montevidéu, 7*920; Nome-a. 4S500;
Nova Yor'.:, 173000: Paris", 855?:
Polônia, 33503; Portugal, «829;
Suécia, 4S530: Sulca, 43056 .
Tchecoslovaqula, SB20.Tendo em vista o que sollcl-
tou o despachante aduaneiro Hen-
rlque Gonçalves Costa, foi baixada
portaria autorizando o seu afasta-
mento do serviço por mais seis
meses, em prorrogação da licença
e ni cujo gozo se acha; continuando
a substltul-lo o sou colega Alfredo
P. elos Santas Sobrinho.Fol baixada portaria comum-
canrio aos funcionários, tendo em
vista ordem elo Serviço do Pessoal
do Ministério da Fazenda, que o
Ministro da Fazenda relevou a pe-nalltíade de proibição de -entrado
na Alfândega e suas dependências,
imposta a Antônio Cardoso, pela
portaria ri. 526, do 23 dc Maio etc
19;íô, visto ter a mesma produzidoseus efeitos

LINHAS AÉREAS
1'ltOXI.MOS AVIOHS

I
Procedência | Chcg. Avlécs da: Siilel.j Destino

|
•• •¦;-, — Pannlr I FortalezaE. Unidos ... n Pan-Amorluan iP. Alegre  8 1'analr ..'..'.'. [.'.Europa  Conelor-LuftliiiMsa .. Chlic 

"
¦ • ,, — Oatulor M. GrossoChile  a Alr-Franc-o 

— Mi>Fraiico \ Europa
— Pan-Amerleuii | fl, AlrosFortaleza .... ti Panalr f

Chile j li ConUór-Lufthahsa .. "...'..'.
Fortaleza | o Panalr '.'..'
B. Aires I 9 Pan-Aniei-lcau ...,.!!

— Condo:- | P. Alegro''
— Condoi- I Belém
— Panalr 10 | P. Alegre
— Pan-American 10 | E. Unido-Belém 10 Conelor 

Europa 10 Alr-Franco 

Avlíics pura Silo Paulo (Vasp). — ISarlus.
Avleies pnra Belo Horizonte (.anrilr) — Diários.
Kecliaiiiüiito ile nuilna postais ás li) horns nus agencias da»companhias e as 21 horns no Correio (ii-ral.
O fechamento ilns malas cia Air Franco é ás Terças e ({ulntas-

feiras, nn vespern «ln partida dos aviões.

Apreciando os Fsfôs
AS SOCIEDADES RECREATI-

VAS E O IMPOSTO DE
LICENÇA

As sociedades recreativas, que
até agora não eram taxadas pela
Municipalidade, foram incluídas
na mesma tabela destinada uos
estabelecimentos comerciais. Pa-Foram indicados para os pon- gam as modestas instituiçõeseguintís, „»!- zícençei cie acordo com o va-tos abaixo indicados

funcionários: porta C do arma . i
;;em 4. o cohferente Euclides Cl
cero de Carvalho:
mazen II e 12. Jeron
reiràj armazena 13 c 14, Abelardo
Fernandes clc Barros: armazéns 15
e 16, Francisco Teixeira ela Cunha;
armazéns 17 e 18. Rubem de Sal-
dauha da Gama: armasem de ba-
gagens o datilografo Altamlro Ba-
tista Pereira; armazém de enco-
merdas postais, a datilografa Al-
bertlna Dotz de alvarenga.
DISTRIBUIÇÃO DE MANIFESTO-

Em R dc Mnio.
N. 762 — De Trieste — Vapor

Italiano Ncptunia; carga vários ge-
neros; no Sr. Rãúlino.

N. 733 — De Kobe — Vapor ja-
poiv?s La Plata .W.-erii: carga vários
gêneros: ao Sr. Reboliças.

N. 764 — De Gênova — Vapor
italiano Atlanta; carga vários ge-
nero.s; ao Sr. Nascimento.

N. 757 — Dc Aruba — Vapor
Inglês Srinííi Celeste; carga ga-

sollna.
N". 7G8 — De Glásgow — Vapor

inglês Lassell; carga vários gene-
ros; ao Sr. Belo Amortm.

RKMII.M ENTOS 1'ISCAIS

Rendimento de hontem:

lor locativo e dai o ônus pesa-"cabotagem- 
ií--i dissimo aue levará muitas ao fe-

fonlmo-José Fer- chamento inevitável! As soeie-
dades recreativas que não expio-
ram a renda da porta e que se
limitam a proporcionar algumas
horas de recreio vara as famílias
dos seus sócios deveriam ser co-
locadas á margem dessas exi-
geneias.

Força-las a pagar o mesmo
que pagam os cabarels e as ca-
sas dc dansa, os estabelecimcn-
tos comerciais, etc, é, inegável-
mente, uma injustiça qua deve
ser reparada. Entre iodas algu-
mas existem que seio centros de.
cultura. artística, como por
exemplo o Ginástico Português,
os orteões, às sociedades musi-
cais, e tantas outras, eom linali-
dades de indiscutível interesse
publico.

Em papel ....
De 1 a 0 do cor-
rente

Em H.nni período
dc 1937 ....

Dtt*ereat;u a mais
em 1933 ....

•1.496:1055800

8.-U4:02SSt:00

4.510:3725200

3.903:6568400

'American míddling"
Uplands

Ent. em Julho . .
Id-rm em OutübrÒi¦Mom em Janeiro. .
Idem em Março . .

Fec

8.57
8.57
8.P0
8 .00
8 .'71

03

Ant

8.63
8 '63
8 .68
8.71
8.77

PERNAMBUCO

As conoie-ões d.-ste mercado sao
estáveis, cotando-se:

Ho!« Ant
Ks :

Vend.
CJnlXorm. 5 °;°. 8158000
Dlv. Emls. nom. 81OÍ0C0
Idem idem port. 8008000

. Idèm ldem caut; 7303000
rtéajustameinto
Econômico exíj. 73SS000
Idem idem c 8 s. 935S00O

Rodovlai-Ia3.. . BOOjcou
Ob. Tc-;. 1921. — 1
Idem 1930 . . l:OJ5t00O
Iclrnl lf-32 . . U040SOOO 1
Itiem 1C37 . . . 8375000
O. Ferroviárias. — 1

Como.
800.000
8058000
7903000

734S000
9338000

Primeira 15
ve,ndod.pr.»R
Compradores. . ROO

Hont.
48-000

Allt
Entraram. ... —
Fi."n"Ho a -?a-

f-a em. . . . 290 100 fn 1110
A pxis'encla orca per 93.900 sa-

co*?. contra 94,500 no anterior.
Nn ano passado orçava por

70.ono saens nesta data.
NClo constam embarques,
Abatimento de consumo 300 sa>

cos de 80 kllos

ACFCAR
PERNAMBUCO

O mercado ete açúcar mostrou-
«¦e hintr-m estável; vigorando na
Rolsa ns seguintes extremos por
15 kilos.

Hontem
Usinas !".... 52S500
Usinas 2». . . 50S600
Cristais. . . . 4330Q0 a 448000
Demernras . . 3".?tinn
3a sorte .... 308000 a 3'sonocomcnos . . . 9'OHU n 9^500
Brutos secos . . 65300 a BS600

Anterior
Usinas 1». . . 528600
UfilnnS 2a. . . 508500
Cristais . . . 43S000 a 44*000
Demeraras . . -BS000
3» sorte .... SIWOO a 31Í000°omenos . . . «SiHiu a 98500
Brutos secos . . 0-300 a 6SC100

niint*,*n Ahcerinr
Entrar:i"i 1.200 COU
Flc a snrra

cm. . . . 2.893.C00 2 1*17.400
A existência orra por 901.300

sacos, contra 900.100 no anterior.
No anu passado orçava por

1 000 tino «aeo' nesta data.
Não houve exportação.

BOLSA
O mercado do títulos esteve,

hontem, cm condições menos mo-
vlmehtadas e assim o* negócios
tírllzados foram moderados.

As aoollces gerais ao portador
revelaram-se firmes e as nomina-
tiv?.s fracas e accesslveís.

N..o houve alteraçAo de Impor-
tancla nas municipal», tendo cc
mantido estáveis ns d<. sorteio.

As obrtgaçocVs dei Tesouro Na-
clonal naò acu-arpm altorscfio. o
mesmo sucedendo nm rs demais
valore* em cvírJercln. aliás, tudo
como s? e*T*ontra nas venda.- c
ofertas do dia.

VENDAS EFETUADAS

.í-olicej cia Unidei:
31 Div. E-rils. nom.
£3 i... .- . '. ..* port. .

CO-íOeowasooo

MtiKicirXrs:
Emp. ;: 20 portIdem idem nom.
Emp. 1903 pci-t.Idem 1914 idem
Idem 1917 icieni
l:le_i 1!?.'0 L-i: 111
Icliüii ei.-e. 2.097
Idem ldem I .;*j35
Idem lelsm 2.339
Icieni ielem 3.234
Idem ielem 2.339
Idem ldem 1 .993
Idem ldem 1 .550

Estaduais:
Rio l:O0OS B0 °
ldom eooí 8o °
Minas 1:0008 5","
non»

Idem ldem port.Idem idem dec.
°.°

S. Paulo Unlf,
° 

B. Horizonte 7°]°
SORTEAVETS:

Münlclp. 1.931
cautela . . .

Idem ldem tlt.
Rio 1005 4 ei o.
Pernambuco 5°1P
Minas 1934 5 °.°

1» serie . . .
Idem ldem 9 °,<>

2a serie . . .
ldem idem 7 °.0

2» serie . . .
S. Paulo 5 o|0 .
Recife 4o0..
P.Alegre 3 r2°,°

Õjde seguros:
Argds r.uth .
Ga-antla . . .

E. de rzano:
Paulista ....
M. S. Jeronimo

AS. DE TECTDCO
Aliança Indust,
America Fabril
Corcovndo . .
Nova America .
PrcgreR-o Indus.
Corcovadò .
Petropolítaria .

B.«vcjs:
Brasil
Boávlsta ....
Comercio . . .
Comercial de Al-

lonas . . .
Funcionários. .
Mercantil .
Português nom.

Diversa*" :
Ds. Santos per..
Idem iücm nom.

OlJ-tlGACCES;
Ed Ulcadora . .
Manufatora . .
M rcado. . . .
Aliança Ind. .
Projre-s^o Tnd. .
Lar Brasileiro .
Antártica Paul.
O-, ele Sanfos
Carrii Tortual ,

0383000
8953000
0403000

450S0OO
4205C00
152SOO0
151S00D

Í50S0ÒÒ
1703000

170Ç000
16'JSOOO
1S9S000
163S000
17Ü50U0

81OS000
4208U00

5803000
5505000

03U5000 (Í70S00O

4G0S000
430800Ú
153S500

iõ-"íoao

1725-000
171S00U
103S000
171C00O

9293U00
705SOOO

108S000
17081)00

80S500

146S000

1728500

9298000
7033000

1(178500
1688500
1018000
808000

1458000

188S000
SOíOOO
t',55000

225S000

31OÇ000

2303000

3535000

2195000

423000

1948000
1871500

338000

:0508000
1355000

-10J0IW
13GS000

23OSO0O

819S00U
30080UÜ
3403000
8'SUOU

226S000

Entradas

Lcopòldlna (Minas).
-eopoldlria Ut -.. i . .
Marítima (wtíias). . .
Marítima is. Paulo) .
Arth Rc_ui Kluin.
Rio

Arms, Mineiros . . ¦
Espirito Santo . . .

Total

.dem ano passado. .
Desde o Io do niêo .

SACAS

190
257

1 .294
1.149

3.222

2.050

a. 102

SACAS
8.352

21.83Ü
Media 4.367

Do Io ete Julho . , . 2.200.288
Média . . . > 7.120

De 1" ae juinu do ano
passado 2.103.173

Revertido ao stocK elesde
1° de. Julho .... 11.821
Embargue*:

SACAS
America do Morte. . 0.512
Europa 1.537
Cabotagem 1.703

MOVIMENTO DO PORTO
_N"1"1ADAS DE HONTEM

Total . 9.754

SACA»
Cd em ano passado . 3.469
Desde o 1° do mts . 23.208
Dc 1" dc Julhn . 2.142,aSó
Ielem nno passado . 1.672.320"Stoclc." 602.838
Menos consumo lccal 500
Dc_;lo 375

Existência. . . .
Idem ano passado

SACAS
602.773
661.516

EMBARtíUE- DE CAFE'
Eni 6 dc Maio.

2135000

1533000

201SC00

202r000
2028000
205S000
103JO0O

3509000
710T-.000

1 5OSO00
40=000

5205000
823000

2528000
235:000

2013000
202 =000
210=000

203S000
1P2S0OO
2035000

Marselha:
Murcelino Mi Filho
-Uvuln Ellaklm *.
A. Jabour ,. C. . .
Ornatcln & C. .'..-¦,
Mc. Klnhiy S. A.
Pinto Lopes .. C.

África cio üuj:
Norton Megaw & C
E. O. Fontes íi C
Ornsteln & C. .
Caí tro Silva * C.
Silvaln Ellaitlm . .
Mc Kiniay s. A.
Slnner &..C; . .
Vlvacqua Irmãos 3.

Amsterdam:
Castro Silva Sc C. .
Ornsteln .. C. . . ,
Theodor Wllle & C.
Comp. Nacional Comer

cio de Cafc . .
A. Jabour _; C. . .

Portos do Sul:
Serafim Fernandes, .
Ornstcin .i C. . . .
Comp. Nacional Comer

cio ele Carc ....

Tote.l ....

A.

SACAS

1 .253
231

1 .500
501
208
126

473
500

1 .330
2.3'5

63
150
100
300

12 3
C3

2.124

62
334
330
8.0

13.870

MERCADO DE
ALGODÃO

O mercado de altrodfto reeulou.
hontem. animado, não tendo o-i
preços acusadu tendências para a,
alta.

Foram mantidos nos m-:smos li-
mítes anteriores.

Entraram 332 farelos d^ Paraíba
e caíram 737, ficando om rcposlto
7.733 ditos.

CO.AÇÕES

ocAi.iiA. rs i"oa 10 kh-os

Sendo:
Tipo 3 . .
Idem 4. . .

SertOes:
TIod 3. . .
Idèm 5. . .

S. Paulo:
Ttpn

Mercado — Estável.

47Í000 a 488000
438003 u 4G3500

44S500 a 4 5S5UU
40J00O a 41SÜ00

B7.1O011 a 275300

De Porto Alegre e escalas, va-
por nacional Tambaú.

Do Rosário, direto, vapor sueco
Vid:tr.

De Gcnova e escalas, vapor,
italiano .4!ic!H'a.

Dc Santos, vap. nacional San-
tarem.

De Amba, direto, vapor inslês
Sc:; Cafíxto.

De Florianouoüs e escalas, pa-
quete nacional Cnrí Hoeph-e.

De Antonlna c escalas, vapor
nae' nel Poíf.

D3 Glasgow e esoalas, vapor
Inslês Lassei!.

De Porto Alegre e escalas, va-
par nacional Cubtirrío.

De Gênova e escalas, paquete
francês Campana.

SAÍDAS DE HONTEM
Para Cabedelo e escolas, po-

quete nacional Ila.nira.
Parn Porto Alegre e escalas.

paquete ne.cional Comaiicíanic
Canela. . ¦

Para Buenos Aires e escalas,
va_or rioruegufts .ncjueno.

Para Florianópolis e escalas,
v.vor nTcion^l Laguna.

Para Buenos Aires e esealnv.
paeuete làponés La Pinta Marú.

Para Buenos A.ires e escalas,
vanor Italiano Atlav.la.

Para Buenos Aires e esealas,
paquete americano P-n America.

Para Santos, paquete nacionr.1
Almte. Alexandrino.

P_ra Hamburgo e escalas, va-
por holandês Aí-ena.

Para Re?lte e c-calas, vapor
n: cional It".guassú.

Parn Porto Ale.re e cõcal.is,
Vnnor nacional Arará.

Pe.ra Porto Aleçrre e essalas,
vapor nacional Cn.rios.

V.aHOHlí- WSfEBAÜOS
R. ela Prata Sállaná .... 7
Laguna e=c. Murtinho ... 7
lt."da Prata -Isilta 7
Gênova e?c. Camanha .... 7
Maceió e^c. Mantiqueira ... 7
Ceiem e c Rodrigues Alves B
Bahia Blanca -riboíiííío ... 8
P. Alegre esc. Com. Dorat . &
P. Alígre C5;c. Sabarà ... H
N. Òrleans esc. Tniilvite ... 8
N. York esc. Parnalbo ... 9
Gênova esc. Au.iisíus .... 9
Londres esc. Jíiili. Prinões . 9
Londres esc. -lineriet Sieir . 9
Amsterdam esc. /Diisfcllniirt 10
Bordéos esc. ilfrtssflta .... 10
Belém í=c. Rodrigues Alves 10
R. chi Prata 41cniiíarei ... 10
P. do Norte Maceió 10
Hamburgo essi Monte nbsa il
Belém esc. Roílr-ques Mt<es 11
R. Grande; e.o. Lages .... 12
P. do Sul 7'nr/üi 12
R. da Prata Soullierti Prinçe 12
Rosário esc; Barbacena .... 12
P. do Sul duo M
Mar do Praia Coinmbll ... 12
P. Aie-rre c?c. Ciiriíibii ... 13
Nova York ae.. Easicrn Prlncc 13
Havre crc. Pelle Isle 13
B:'.h':i Branca esc. Jaboatão 13
R. da Prata Madrid 15

VA-lltlK'' i\ SAllt
B.'lem esc. Itaautct 7
Gênova esc. Alsina 7
P. Alegre esc Tambaú ... 7
R. da Prata Cinituniili- ... 7
Belém ese. Saníoi-dtii .... 7
Amsterdam e-c. Sallar.d ... 7
Antuérpia esc. Londoaier . 7
Bahia Blanca esc reniliate! . II
P. Alegre esc. Ita.isuce ... 11
Penedo esc. Jrnnucrei .... II
R. da Prata lligli. PHneess . B
Antonlna esc. B clc ilfocecío o
Finlândia esc. Aura .... !> I
R. da Prntu -ii.iiilin .... 9
Laguna esc Cnri Hoèvck ... P
R. da Prata Anrialucia Star. 9
Macé.u c-c. Poti 9
P. Alftrc eec. Montlcjtíefro IU
Itapemlrlm ce. Arním ... 10
Penedo esc. Murtinho .... 10
R. cia Prata AflMte/laitd • 10
R. di Pruta ilfassilfa .... m
Southampton esc. _lcoi:ta,a. 10
Cabedelo esc. ttabcrà .... 10
P. Alegre ece. Sfaccio . . U
Belém esc. .lfooi 11
R. da Prata ífoníc Roía ...
Bahia Branca e-c. Tatibolc II jItaja! esc. Copliuri 12 1
P. . lcjre esc. *mn-«i7i ...

As sociedades recreativas dc-
vem, em conjunto, enviar um
memorial ao ilustre interventor
Dr. Henrique Dodsworlh. S. S.
csiá inteiramente alheio ao que
se passa. O atual governador da
cidade conhece bem dc perto es-
sas instituições c 0.5 benefícios
que; proporcionam. Quando er.»
memoráveis campanhas políticas
mais se animavam, não foram
poucas cs vezes que encontra-
mes S. S. visitando os recrea-
tivistas, entre os quais possuía
um conjunto apreciável dc ami-
ges, Não sendo ecr.as dc nego-
cios. e pelo contrario, existindo
sempre deficíts nos seus orça-
mentos, aquelas sociedades dc-
vem ser amparadas pelo inter-
ventor, a menos que se deseje a
terminação desse gênero de- di-
versões, lão útil e tão necessa-
rio.

Estamos certos que um memo-
rlal. redigido claramente, eom
documentação eloqüente, fará
com que o Dr. Henrique. Doeis-
lòàrih solucione um problema
muito serio e que ejeta direta-
mente os depauperados orça-
mentos desses centros dansànlcs,
onde passam momentos agrada-
veis as famílias cariocas.

A fonte de renda para a Mu-
nicipalide.de pode ser encontra-
ria uns casas de dansa e nos ca-
barets. onde tudo e Iodes seio
explorados. Esses cslabeleclmen-
tos é que. devem pagar tributos
bem fortes, porque, mesmo os-
sim ainda deixarão formidáveis
lucros para os seus felisarãos
proprietários...

Não basla. portanto, que os
diretores se queixem e comentem
sobre o absurdo dessa taxa. E'
necessário que se (Vrijam. ei pu-
tor-dade competente, aue crite-
riosa como c. estamos certos,
atenderá e fará a justiça que se
impõe.
___________ -• --
NOS CLUBES

FENIANOS
A PRÓXIMA ASSEMBLE IA

Realiza-se 110 dia 8 elo corren-
te, ás 13 lioras. 110 Clube dos Fe-
nlãnos. uma assembléia geral ex-
traorclinnria para a seguinte or-
ciem cio din:

a) Renuncia do diretoria:
li) Relatório cia Junta Govcr-

nntive;
ci Reforma clcv. Estatutos, c
dl Eleição para nova diretoria.

À diretoria ela antiga soclèda-
ele Ia?, em outro lugar deste jor-
nal a convocação necessária.

Orfeão Português
SUA FESTA ANUAL E SUA

PRÓXIMA VISITA

E' deveras interessante o em-
penho que vêm desenvolvendo
as escolas desta simpática asre-
mlnção, quanto aos últimos reto-
quês cie aperfeiçoamento 110 seu
corpo corai, tuna, e demais esco-
ias. aílm cie que resultem Cum
brUnaritlsmo incxcedivel ns Tes-
Ias do corrente mês. riotadatnen-
te a do espetáculo do dia 20 nvo-
'•imn futu-o: r-ue fe rc:il!..ará 110
Teatro João Caetano, em ciue se-
rá levada A ''^rm nela Compa-
nhla Irmãos Celestino, uma peca
de grende montagem, e na qual
tomarão parte _s escolas artis-
tic"i«; rn noçía aflcretútucão.

No n'o>:imo dia 8. irão n Jnea-
ré-ia-ná ns suas escolas, fazer a
sui tá annnelndo vHta nos ve-

; "--hilios Asilados da Be1_.teenr.i9
! PortuTr^íi. A cònducuò daã cli-
i ta< p-sr-olás. f r-ví e-m Iu.-.ikvos
! e confo-liveis ò'.',bus c'a Liglit.' .,,,_ r->(-ão da sede do Crfeão. As

14 horas.
Penha Clube

O ttert-tv-vl ARTÍSTICO DAS
AMADORA? EDMR*A RAMOS

F CORI

Retili7a-se ho1?. dia 7 do cor-
rente, o festival artístico das
amadoras Edméa Ramos e Cor!,
com um surpveendent*! espeta-
culo constando de tros partes,
sendo a primeira do uma come-
dia em três atos O marido de
minha mulher, que alcançará
êxito pelo desempenho dos seus
amadores; Segunda.parte, come-
dia em 1 ató. Pinto Leiício S:
Cia. ]V"-a ore foi lavada ni lrvui-

se encontram na secretaria do
Penha Clube, diariamente, com
as amadoras promotoras do fes-
tival.

Lorde Clube
O BAILE DE HOJE PROMOVI-
DO PELO GRUPO "PIRATAS

DO AMOR"
No "Palácio'' da rua do Rc-

zende n. 104, onde sempre lia
alegria, realizar-se-á hoje, o
monumental e retumbante baüc,
promovido pelo invencível Gru-
po "Piratas do Amor", em ho-
menagem ao presidente detsa
sociedade recreativa.

Os componentes do grupo an-
dam numa dobadoura infernal
para que os atrativos da festa cie
hoje, correspondam a espectativa.
dc todos que ali forem levar o
seu abraço amigo ao homensC-
geado.

A ornamentação cio "Palácio"
para essa festa constituirá uma
coisa deslumbrante e a ilumina-
ção será feérica com atrativos
multicòre.s. O serviço de bu/fet.
será. de forma a satisfazer po
mais exigente convidado. Tive-
mos conhecimento dc que os "Pi-
ratas" vão fazer uma farta dis-
tribulção de valiosos miiiios ás
damas e cavalheiros que compa-
rscerem a tão monumental fes-
ta. E'. pois. de esperar que pelos

| preparativos a festa do Grupo
I 

"Piratas dc Amor'' seja anima-
dissima.

Os a-Jsocie.elcs terão livre iu-
gresso mediante apresentação cio
recibo 5, correspondente ao més
de Maio.

Banda Portugal )
PIRAMIDAL LARAXJADA- '
DANSANTE ORGANIZADA

PELO GRUPO DOS BOÊMIOS
Acha-se em franca atividade o

pessoa! do Grupo cios Boêmios.
comissão recentemente fundada
na Banda Portugal, na organiza-
ção cia primeira laranjada-dan-
sante a realizar-se naquela no-
vel sociedade, no ciia 15 do cor-
rente, cias 17 as 23 lioras, devei-
do impulsionar a festividade 11111
piijniite jcr.z-band c uma or-
questra típica composta de 12
professores. Acham-se á testa
cio Grupo os conhecidos recrea-
tivistas. tais como Ismael Pcí-
xoto cie Miranda, Aparicio Klss-
mann. Francisco AHianezze. res-
pectivanvente. presidente, seora-
tario e tesoureiro, e muitos ou-
tros, como João Martins. Alber-
to Dias Pais, frio Cabral, The.d-
deu. ete.

A comissão promotora da festa
resolveu dedicar o seu primeiro
baile em homenagem á distinta
diretoria da Banda Portu<rr.l
S. R.

Será oferecida ás 1!) lioras do
dia ria festa, umn farta mesa de
doces e bebidas finas, á diretoria
da Banda e aos representantes
da Imprensa.

Domingo próximo .-erá reali-
zada íorniiei-.iv.ii lareie-noite
dansante. dedicada aos associa-
des e famílias.

Trovádores do Luar
O BAILE DE HOJE

Nos saiões do Centro Cosmo.
poliia, á rua tío Senado, real--
za-se hoje formidável baile de
iniciativa cio Grupo Trovado-
res cio Luar. Os componentes do
vitorioso conjunto recreativo es-
tão empregando o máximo es-
forço paru que essa noitada ai-
caneco o sucesso esperado.

Tudo faz crer que essa reunião
dansante marque uma nota ex-
pressiva no recreatlvisrrio cario-
ca, dado o interesse com que está,
sendo aguardada pelos admira-
dores do Grupo Trovádores do
Luar.

Os convites «ara es_a formidn-
vel fcsia estão por empenho,
atestando assim, o grande êxito
quo lhe está reservado.

Ótimo iazz-hand Impulsionara
a.s dansas, oue terão transcurso
das 22 ás 4 horas.

PELOS
BLOCOS

Ala dos Casados
SUA FESTA HOJE

Promete revestir-se de grnndft
brilhantismo a festa com que a
apreciada Ala dos Casadas co-
memorará está noite o seu rc-
aparecimento uo cenário recrea-
tivo iln cidade.

No snlão do Maná F. C i
run Sncadura Cabra!, receberá,
portanto, logo mais. a turma
dos "casaciitthos". as parabéns 8
ns felicitações dos acua admira-
dores, que também tomarão par-
te 110 baile com o entusiasmo e
a alegria costumeiras.

Os maiorais Agenor. Albertino
e Celestino contrataram magnl-
fico conjunto musical para im-
pulsionar as dansas.

PELOS
RANCHOS

. . Yorfc esc. s<m.'.'i-.-ri! Pií.icc yi\ -..irâorio miro do Peniia Clu
P. Alegre CSC, Aratimbò .
P. Alegre cíc Jt-jif. Aluei
Londres e-^c. Sarlhc . . . .
R. da Prata Enjrcril _ ri'lce
B?l_m e-c. Camios Sales .
r*»-»—<-»_ha r*"- Tatpti . . .
It. da Pra.i Belle Islc . . .

hibe ha 21 anos; terceira parte,
íi ! cc"-tTá cl- eto variado.
jSj feri i">ia roit" cheia tle aie-
lá!gr'-i c rir at-* não poder mais.
13 I O b-Ort"V"H*0 terá ln'c!o ás 20
13' horas c 30 minutos c os convites

Velo Esportivo llelenico
A TARDE-NOITE-UANSANTE
D-l AMANHA E SEU PRO-

XIMO BAILE MENSAL
A simpática agremiação d\

Praça General Osório vai reali-*
rar amanhã a sua primeira tar-
do-noite-dansante. com inicio as
17 horas. , _',

Como todas as reuniões do Ve-
lo Esportivo Helenico, a dc ame.-
nh-ã terá muita animação o con-
correncia, não sendo de estra-
nhar que o seu sucesso venha a
ultrapassar o oplimismo do esti-
medo Estrela.

No dia 14. conforme program*
elaborado pcl« diretoria, reali-
zar-se-á o baile men^el elo çhi^c.

A Tmia Oavelandia abr.l.i;.n-
tara estas festas.

Para a noite rie hoje estã
anunciado excelente baile, ro
qual poderão tomar parte os as-
secados quo possuam o recibo
u. õ. ¦ -
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A PEDIDO

ABS SRS
O FORO !

SUPREMO TRIBUNAL
MILITAR

O Supremo Tribunal Militar,
na scs-o de hontem. ;;cb u pre-
sinencla cio Ministro General
Andrade Neves, presentes todos
o.! ministros e o procurador (_.-
rsl da Justiça Militar, adiou o
julgamento do Ceiplt&o Alcides
da Franca Vcloso, por ter o mi-
iiLstro Desclinnipi Cavalc.-.nt-l pe-
dido vista do procie.r.; negou
provimento aos recursos crimi-
rais d? Mario Mendonça Maclia-
cio, Ormanúo de Matos: c.onflr-
mou ns sentenças dc primeira
in. .anela que condenaram Júlio
Rltielí Dcmercilio Messias Rosas.
Adolfo Marques de Oliveira. Davi
Virgílio de Ataicle. Francisco cli
Ponto, Antônio Nunes Ferreira.
Mario dei Antonia-, Arlstldes
Guaraci Varetas, todos pelo cri-
me de deserção: deu provimen-
to, cm parte para reduzir _s pe-
nalidndes aplicadas contra Mar-
cirio Vieira Barbosa. Cl.udionor
Avelar e José Rasa de Sousa, ao
pràu minimo do art. 117 do C.
P. M.: negou provimento a ape-
laç&o de Antônio Alves Ferrei-
ra. para confirmar a condena-
ção no rráu máximo do art. 152
cio C. P. M.: anulou a praça
dc Orlando Caslinlro Gomes, e.
em coiiF.ouencia todo o proces-
.aclo: anulou, ainda, o proeesro
cie Otto 'Iitssuam. por ter sido
irregularmente coustituloo o
Conselho de Justiça que o con-
dinou. , , ,— Na scs&o secreta cie 4 do
corrente, o Tribunal confirmou
íi sentença que condenou na 1."
instância .. Júlio Clemente, pelo
crime do art. llfi: anulou o
procs.ío eie Valdovlno Batista
ti'- Cordova, pr.llr.iineirmsnt.. . _...,-.._
cièixando. porém, cie mandar re- class.. vivamos sob a mesma bandeira dc umao. de
nova-lo; por níio ter sido o reu , .)az c ,]_, trabalho.
iiotiflc.oo cio seu sorteio, final- l
menti*, confirmou ninUa. s ten- [
tenca de primeira instância que- LEONARDO FREITAS DO VALE
absolveu Gonçalino dos Santes.. * _
cio crime cie insubihlssão.
FALÊNCIAS E CONCOIÍ- j Presidente da Associação dos Proprietários de Padarias

co.?c™tas (69689
P.ret. Zèccer & dia. — No

JUlzÕ dr, Ia Va-a Civcl IIo Ofl-
c.o) a firma Perca __ec_r _ _  __ :
Ce., fvstabei.eida :i rua tío Cs-
t.ete 214. com o nego.io de col- _\ Irmã Zslm
ohoárlã, impetrou uma concor- , Amiátco durs Rran_-5 cràcas
data preventiva oferesepdp pa- ',_¦;. „_,___ __ MA_.IA eu__n_Ã
pp.mc.nto integr.l em q-.n.ro pi:. Viana. ' (C39600
tacões-semestrais.Foram nome'- .-_,. ,— _ . .
dos comissários Marcos Volooh ,.\ Prei Fabiano de Cristo
t; Ola. Passivo; __4:7-_$7__.

. PANIFICÂDORES
Tendo o Sr. Hernani Reis, na qualidade de presi-

dente do Sindicato dos Proprietários dc Padarias e
Confeitarias feito nos jornais desta Capital, uma pu-
blicaeão precipitada, intempestiva e impertinente c
que absolutamente não exprime a verdade, somos
forrados, a vir, pela imprensa, refutar suas falsas ale-
gacões.

O qu« houve foi um mal entendido e o Sr. Reis,
precipitadamente, vem a publico criticar o que não
conhece c pelo seu amontoado de palavras, âté pa-
rece que a "Associação dos Proprietários dc Padarias"
c uim entidade clandestina c estorvánte ! No entanto,
esta Associação, tem uma existência legal de 26 anos
e representa de fato a maioria da classe, pois conta
mais de 500 sócios no seu quadro social e tudo que até
hoje tem pleitcnd.. é sempre cm beneficio da classe,
com honestidade e de acordo com as leis do país.

Todos vós vivemos á sombra da Lei, mas ao sol,
e est? quando nasce, nasce para todos !...

O memorial que esta Associação entregou ao ilus-
tre e benemérito Sr. Dr. Prefeito, absolutamente não
fala e nem cogita ds licenças especiais, nem de quais-
quer impostos ou taxas e tão somente requer, de
acordo com a Lei de horário livre, s.ja permitido o
funcionamento das padarias até ás 22 horas, respei-
tadas. naturalmente, as Leis do Trabalho.

Por índole e temperamento, somos avessos á po-
lemicas e o que nos interessa, é oue todos nós da

Gr.: Bcn.: Loj.: Cap.:
União e Tranqüilidade
De ordem do Von. Mestr. silo

ooiivldeidos toclos oa Irms, tío
quadr.'. sem distinção elo ente-
goria a comoarocor i\ Off.\ den-
tro do prazo" do trinta (SO) dlns
a contar desta data pnra cum-
prlr o disposto nn nova Constl-
tulçfto, sol» pena do passarem ao
qu-cl.'. d« Inativos.

MANUEL FERREIRA. 7 — Se-
cretarlo. < 5.583

LEILÕES

DrTÍM.ÕB

LEILÃO
DE PENHORES

U dc Maio dc 1938
CASA JOSÉ' CAHEN
Rua Silva Jardim n. 7

(02580
LEILÃO DE PENHORES

UM 17 DF, MAIO DE J.3S
Ao Meio - Dia

A Casa Dias & Moysés
A' rua Luis de C_mõ-3 n. 51,

fará lollüo dos penhores vencidos:
(55437

LEILÃO DE PENHORES
<l DI! ABRIL

BEMOREIRA & CIA.
liiia Luís ile Camões, 4'_

Todeis ns penhores vencidos até
S de Abril pp. (.--.íl.

ANÚNCIOS

QUARTOS 
com penslo. mesa

fm-tn, perto da praia, agua
corrente, conforta vel men te pararesidentes c fiimlllas. Hotel Bal-
ncarlo; A r. Siqueira Caninos, .3.

(95441)21

RUA 
Redentor 101. casa 8 —

Alu.a-sei. com dois pavimen-
tos. ssla, dois quartos, quarto de
empresado, ot.. Chaves na cnsa
3. Tratar: Bastos de Oliveira S.
A.: A rua do Ouvidor 50.

(70334)21
ALA bem mobilada, aluga-se.
com pensão, em caaa dc íiiml-

Ha, a casal ou n cavalheiro. Rua
0 do I-verolro 30. Posto 3.

^^^ ( 5 3710)31

YUASPASSA-SE o contra-
to de um ótimo aparta-

mento ricamente mobilado,
com seis peças, Posto 2, em
frente ao Lido. R. Copaca-
bana 178, Io andar, das 9 ás
11 horas. Não se informa
por telefone. (55910)21
TRASPASSA-SE 

contrato cio ed.
Mosbattan: á Avenida Atlan-

tlca 158. apart. 21, com 3 quartos,
duas salas, hall, vnronela, banheiro
cozinha, copa, gorngo e agua
quente e armário imbutldo. talei-
fone 27-1091. (7043.) 21.

TRASPASSA-SE 
o contrato de

exceleinto casa. á r. Dlss dn
Rocha. 82. tel. 27-7103. (-571.121

TRASPASSA-SE 
o contrato da

cisa luxuosam-ent. mobilada,
por motl»'o de falecimento dn elo-
na da casa. Av. Atlântica 480.

(51.31121

IPANEMA li LEBLON

ALUGUEL DE
CASAS E CÔMODOS

(Continuação da 4a pag.)

LEME E COPACABANA

Ferr.ri, Sousa _• Oia. — Po;
noir.ecdo comi_3_rio Fclie: Fon-
sera S.A.

Brandão Alves k Cia. — Soo
a p-esidentla cio Juiz tii Ia Vara
Cível. Dr. 3aul do "ra.iii.o. rea-
Híou-se a assembl-íã de ei.:.o-
res da firma Brandão Alvas &
Cia. Apeis longos d.bàtes onere
os advc.a.-io- Cunha Melo. F.
Bastos de Oliveira - Aleuandre
Ti. Fonseca, falou o advogado do
.'n.ico. dizendo esear o rolito-
rio r. nlcnn ."àrti.o com a ver-
ti_:>p. dos fato- . SMlstazenflo
toeiaii as exig-ncias le__i.-. _

Antes d« ee preceder a eleição
tio liqnld-tario. o advoga .fl pis-
têo Vitoria levantou a prel. i.
mr de não oorieer o advogado
Cunha Melo exercer a ftdvoBaoia,
r>_r ser Procurador seral do Tri-
V n.l de Contas. Fssa preljin:-
nãr foi releitada pelo uüt. Pro-
cedida a ele-icão do liquldrt.erio.
t:."_n .ánflid-tos o Bnneo íln.iei-
nal Ultramarino , a firma Bar.-r
h.ri Oliveira _• Cia., a ou.l foi
f!'ia'Dera o referido cíiêgo por
grande máidr*' ''» credores.

JÚRI
Sob a 1-res'déihc!. do Júisi Ari

Franco, funcionando o Promotor
Max Gome.i re Pai .a e o es:-!'1-
vão do 1" Oficio Wilson Sieies ci?
Abreu, reuniu-se, hontem, cm
sissão oreiinarii. o Tribunal do
.Turi. sendo julgado o reu José
.ern-ndes Leite, a.ie no dia 11
rie Outubro de 1937. cerca das 11
horas e 30 minutos, na rua Qui-
io. defronte ao Oortume Ca-
ri-,-., matou a qoloes ele faea
./o_o Ijopes, seu companheiro de
tr.balho.

A defesa foi produzida pelo
advogado Dins da Mola. O réu
ioi condenado a 10 anos e seis
meses de prisão.

EDITAIS

c Sante» Antônio, de
Lisboa

..Ti-adeçci. c'e joelhos, meu res-
.,\b-ie_iji.e__tu. — vir . Baumnim.

(538111

Frei Fabiano ¦
Agradeço as graças. — J. (75083

fl. \V.

Irmã Zelia
üçp uma ártica. — V H. <¦

5.73-

-.oasa Senhora das tres
Ave-Maria

A?raí._j'CB n OTRça obtidí.. —
ÀBldÃIL iiÕMTP.e Í5586.

Frei Luis Reinkc
Uma devota ajrratlee- n grindo

gragq, obtida. 85117
A~Frei Fabiano d« Cristo

Agrad = -e Cj. jocllios f_raça oriti-
tí.». — MARIA. (53703

A' PRAÇA
K. Gonça!»'c_5 Mala. tondo Ten-dlcio ao Sr. Luclano Alonso Pe-

__ o seu negocio cie líquidos e
pqmostlyels. sito A r. Dlns tía Cruz60. livre e d.s.mbnracad.. cierçualqiur ônus, »-am convidar a
quem .o julgar credor, aorosen-tar suas contas no ora:_ cia lei— Rio tíe Jaieelro. 28 dc Abril d3JOeB. — F. Gonçah-ei Mala.
Scleníe, Luciano Alonso Pe.res.

  (70135
CaLxa Beneficente dos

Professores de Orquestra
Üa Rio de Janeiro

ASSEMBLÉIA OE-tA-
De ordem do Sr. Pr;s;d_ite.cjüvldo os isénliõros .o-ios para sa

reunirem Sabr..io. 7 üo corrente,
As 13 lioi'.-._ e 30 minutos: nn .-.dofl rua D. P_..-_ I. 53. sobrado,afim üa constituir-.; a _5s_mblé!r\
..ral, par:» tratar do qua dispõe
o rrtigo 23 elo. Estatutos.

Rio de Jan"Irei, 5 ele Maio elo
IDItl. — O Secretario, JO-f: DA
FONSECA. (55790

AiiTJ 
.lAM-SE casas, a 4008 men

sali, de recente construção,
c_m 2 puvlmentos, A praia do
Pinto, .8. proiclmo ns praias dj
IJeblon, Ipauoma e ao Joekey Clu-
be. (37071l-l-A

APARTAMENTOS 
— Alu_am-se

_ rua Bardo da Torro n. 043,
Edifício Taubat-, magníficos apar-
tamentos com 2 quartos, «ala, co-
zlnlia, _rea com tanque o demais
de_-ndcncla_, por 420. e 870S. Tel.
22.314 - ' ' i(..3828^2J^A

APARTAMENTO 
— AlU3_"--0 útl-

mo. com doía bon- quartos,
grande sala, quarto do banho, co-
zinha c demais dependências. —
Preço 3508 e tar.as. Vsr e tratar í»
Av. Ataulfo Paiva. llfi. Io and.
apto. 21^ (05330)21-..

APARTAMENTO 
mobilado, por

4808000, no I-iblon, por tem-
po a combinar, para c_.al de tra-
tam.nto; A r. Ralnpa auilliorml-
na 180, esci, da r. Dias Ferreira,
bondes Jardim Leblpn & porta e
próximos aos banhos ds mar.

(545B5)_21A
PÃRTÃMÊ-iTÕ ^ AÍu_a"-..e,
no»'o, 3 quartos, duas salas, eo-

zinha, banheiro c varanda. Ru»
Sacldock de 64, 118, apt. 4. Vír
das 13 hs. em dlanto. (85225)2t-A
\ PARTAMENTOS desd.~230.0_0
£*-e taxas — Alugam-se, A Ave-
nlda Melo Franco, 37, próprios
paru casais, compostos de grande
quarto, banheiro e cozinha.

(52727)21-A

APARTAMENTOS 
— Ed. Dou-

rado — Alugam-se por 450S,
4808 e 3501000, com vlsta para o
mar, dois elevadores, linda aala,
dois grandes quartos e toao con-
forto; outro com linda sala, quar-
to, cozinha e banheiro; _ r. Vis-
coudo da Plrajá 571. (55701)21-..

CASAS, 
Ipanema, desde 500* até

1:5008000, i rua Visconde de
Plrajá, 506. tel. 27-0331, das 0 ás
12 horas, com José. (54251)21-A

ALUGA-SE 
sala de frente, entra-

da Independente, com ou sen
moveis, cm casa de família, A r.
Joaquim Murtlnho, 172. Trata-30
at6 ás 13 horas, (54353)22

ALÜGA-SE 
apartamento, a casal

de trata. Tem uma sala, 1 quar-
to, cozinha. fog5o ft __-. banheiro
comploto, tanquo e ároa. Edifício
novo. Linda vlsta, A r. Pinto Mar-
tlns, 3, próxima A Ladeira do Sta.
Teresa. (54357)22

ALUOA-EE 
bom quarto. com

moveis, bom arejado. para ca-
sal que trabalhe fora: banheiro
completo o telefone, om cnsa dc
pequena família. R. Terezopolls.
10. ponto do bonde André Cavai-
cantl, tel. 42-0023; (62880)22

LtíÕA-SE ôtlmo quarto, com
peiisdo. a cniSRl que d6 refe-

renclas, boa allnientaç..o: A rua
Almirante Alexandrino. 633: tels.
22-C058 e 22-4017, Junto no Largo
do França. (70163)22

A~_,UGA"-SE 
um apartamento,

tendo bastante agua. com :i

guartos, 
«ala. grande varanda. 3

-nheiros c cozinha, á rua Joa-
quim Murtlnho. 332-A, apart. h.
Santa Teresa. Chaves no 3.1-.
anart. I. (82034)22
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ALUGA-SE 
casa, 1° e 3" «neUr

res, ou r-,_a toda, com todo a
conforto desejado, tem quintal,
linda varanda, lu-ear mais saúda-
vel, fresco, sossegado, nesta capi-
tal: A Av. Paulo de irrontln, 720,'
bunda Sta. Alexandrina, fim da
Unha Rio Comprido, tem .luz.
aberto at. 22 hora,, (70142)2.

ALUGA-SE 
boa sala com eírven-

tia da cozinha: i ru» St». Ale-
xandrlna 120, tratar na rua Uru-
gualana 123. 1 °. (70003)24

ALUGA-SE 
metade da loja dá

rua Arl3tldes Lobo 222-A, es-
quina da r. Campos d» Paz: tra-
ta-se no local. '._.___ !24
ALÜGA-SE a cas» 3, com üma

snla e dois quartos: 4 r. do
Bispo 148. aluguel 230SO0O. um
m£s om depositei e um Adiantado.
Blo Comprido. (62307)2*~\ 

LUGA _jè metade da loJsTVr.
Arlstldei Lobo

se no local.
222-A. TraU-

(3.143)2-

AVISOS RELIGIOSOS

JUI-O DE DIREITO DA SEGUN-
DA VARA DE AUSENTES

De segunda e ultima praça com
o prazo dc vinte dias e abatlmeii-
to rie 10 °i° para venda c arruma-
taç&o do predio assobradado 6. rua
Analla Franco n. 144 (Jacaré-
pAguà), pertencenie ao espolio do
íiní-rio Artur Óomes de tíá, na
forma abaixo:

O Dr. Eduardo Ke.'nola .'illio,
Juiz tle Uíreito em exercício da
S« fará ela Ausaptes desta Cidade
«io Rio do Janeiro, etc,

Fas saiier aos que o premente
«ültôl de í..icuncia e ultima praça
com o prazo de vinte dias e aba-
ximento elo 10 oí0. virem ou dele
c:>_T__ecl__.t.i..o tiverem, que no dln
27 do corrente mês e nno, logo
depois de finda a audiência elsste
Juízo qui terá lugar a; treze l»o-
ras, no Palácio da Ju.tiç.. á rua
D. Manuel, o porteiro dos súdito-
«los d-.ce Juliio, Jof.o Mendes de¦Brito ou quem suas vez_s fizer
h. de trazer a publico pragão de
venda e arremi» taç&o o predio e
vsspecti».» teireno á tua Analla
Franco n. 144, pertencente ao
»-polio do finado Artur Gomas do
S9á, cujob carncterlstlcos sao os
.s.-gulntes: — Predio assobradado
íi rua Analia Franco n. J44 (Ja-
cirépaguá», feitlo lie chalet. ten-
do r.a fachada doi* rnczanlnos e
riuas Janelas, entrada, lateral por
uma tascada cimentada o uma va-
panda, coberta e ladvllhada: cons-
t-uçfi/i de pedra, cal c uma vea
•le tijolos, portais ele massa, co-
__to de telhas tipo francês, me-
tllndo em1;.65 de largura por Bms.
He comprimento, o puxado 3n_,S0
de larguni por 4ms.83 dc compii-
n?pto, dividido em duas salas e
cf^ls quarto, assoalhudos e forra-
fl.s. cozinha e \V. C, cimentados
n telha vn. tendo mais uma mala
. Tüa abrigando tanque para lava-
%rm. E'i.e predio está em regular
rstado e est- sdlflqado num ter.
r. no oue mp.de l_Sa.fi, da largura
na frentr por 50mn. de comnri-
ment**) e Bms. de larcura na. fun*
ÃQ5, cercaílo d» arame, tendo na
f.-sntc g-adll de cimento _ dnls
p-irtôe. de madeira eonftx>ntand:>
<** um lado com o n. 112. ria ou-
tr.-i lado com o t». 146 nor luncloi.
cnm quem rie d!r-.to, sendo ava-
I'-do em 12:000.000 (dnzn contos
t!» réis) que com o nbatimonto
<!_ io 0O nor ser s. .imria oraç*
fe. reduzido a 10:800*000. E
puom o referido predio pretender
n-"-rmatar rlev?rA comoarecer no
r ..vido dia. lugar e hora acima
c"•-.ffTiado. afim de realizar-se h
p*aea ^ *pv o motmp vendido »
rU-jrn inM. der ? maior tanrrt ofe-
fí^ep ,l-^bre a evsllapfio ficando
o~so n&o ha1. llcltants^ p*la ava-
l'-«"ío r.dus-^da s^a. entAo ven-
dtttO a &_*em muis d-^r c maior
ls;.-»o oferecer, o arrematante obr!-
p.rio no ato d-i venda a exibir
o oreço da me.m. . pari-r a^ des-
p«*as da praça, carta ri., arremn-
çáo . ao nortítro. E pira oue h
notícia riieiru." mo conhecimpi-tn
cl* t_>do«í mandfl na^«nr o prereu-
t? íí mais ri-tl? d" igual teítr qv-
r?-5o publicado* % «fixados nu
f-*-ma da l.-i. n.»do e pr.s.ji." . ne'.
ti '"'idade eli R!-v de .Hnelrn aos
f ^ Mato df 1038. Eu Antônio
Nunes d_ Aguiar escrlvAo o es-
«i.vl. — Eduaiilo I.-ii'.nolii num

(89080

A' PRAÇA
TIHT.ORABIA "RÚBEO KECRO"

Genheua Lns.osl-1, estabelecido á
ruii elo Catete n. 1U3, eom nego-
cio do tlnturaiin o lavai, ro qui-
mlca. clonomlnaetí) "Tlnturarla
Rubro Negro", comunica A praça
c ao comercio em geral que, por
escritura publica lavrada nus no-
tas do tabelião do 5.° Oficio den-
ta clclado, vendeu livre e desem-
barnçado de todo o qualquer onuB
Indiciai ou extru-judlclal o sou re-
ferido estabeloclmento, a Mme.
H, Duchesne. pelo que pada a
quem se Julerar credor para apre-
sentar as suas contas dentro do
prazo legal, para serem liquida-
das. Findo ò prazo nao se ateu-
deri a rcclamuçfco alguma.

Rio ele Janeiro, Maio de 1938.
— GENHEUS LAZOSKI. — Con-
firmo a declaração supra, H. DO-
CHESNE. (05460

A' PRAÇA
APÓLICES EXTRAVIADAS

Extraviaram-se duas cautelas
representativas ele oito apólices
municipais cie 2005000, elo em-
prestlmo dc 1931. de numeres
341.404 a 341.467 e 341.488 II
341.401, pertencentes a D. D?o-
linda de Sousa Enes, rua Prancis-
co Enes. 17, Penha. (70484

A' PRAÇA
Joroniiuo da Rocha, tendo

comprado o restaurante sito A rua
Demetrlo Ribeiro, 10 . ao 8r. An-
tonlo Portela. lti're e closembara-
cado, pede a quem se Julgar cro.
dor cio mesmo, apresentar sua
conta no prazo da L/et.

Rio de Janeiro. S de Maio de
1038. — JERONIMO DA BOCHA.

(70480

Declaração
João ti? Oliveira.'* estabelecido

com botequim, sito n Estrada Braz
de Pina n. 130 (Penha 1, nesta
Cemlta', declara a Praça u a quemmnis Interessar possa que nesta
data vendeu o referido estabele-
cimento, livre c desembaraçado
elo todo - qualquer ônus ao'Br.
Llclnlo Maurício do Vale. Quamso Jvilfyar credor tío referido esta-
belcclmento. queira se apresentar
no prazo da lei.

Rio do Janeiro, 4 do Maio de
193B. JOÃO D. OLIVEIRA. —>
Confirmo a declaração acima: LI-
CTNIO MAURÍCIO DO VALF.

 (53.124
Declaração á Praça e a

quent mais interessar
possa

Aurélio A. da Almeida, estabele-
sitio com negocio de líquidos e
comestíveis, sito _ rua Nerval dc
Qouvêa, n. 29. nesta Capital, de-
clara á praça p a quem mais inte-
ressar possa qtio nesta data »'en-
deu o referido estícb.leclmento. 11-
vre e desembaraçado do todo e
qualquer ônus, ao Sr. J. Ferreira.
Quem se julgar credor do roferl-
do estabelecimento, queira se
apresentar no praso da lei para
satisfação do seus créditos. — Rto
t de Maio de 1030 — AURÉLIO
DE ALMEIDA. Confirmo a decla-
raçelo acima J. FERREIRA.

(62083

EDIFÍCIO 
BRASIL — Posto 2.

Próximo ao Copacabana Pala-
ce. Rua Fernando Mendes 19 —
Alugam-ee nesse luxuoso edifício,
em primeira locaç.0, ílnisimos
apartamentos de diversos tipos e
preços; 1, 2 e 4 quarta.- saleta,
ssla e demais dependências. Dois
elevadores, ampla garage vlsta so-
bre o mur, rigorosa seleção de ln-
quillnos. Podem ser vistos duran-
te o dia e â noite; tratar: F. R.
de Aqulno & Cia. Ltda.: á Ave-
nlda Rio Branco, 91, 6° andar, sa-
Ias 1. 3, 5 e 7. Tel. 23-1830.

(53871)21
ÃMÍI-ÍA quo se retira para Sâo
Paulo, tv_spa_sa sua reslden-

cia, Junto _ praia, posto 5. o quem
ficar com os no»'os moveis, lou-
ças. etc. Aluguel 600$. Aires de
Saldanlia, 108, Copacabana.

 l-_e30)21

JÚLIO 
CAST-Lllás, 5'i. 2 quar-

tos, frente de rua, a caiai sem
filhos ou rapaz. (53210)21

LEME 
— A- rua Gustavo Bam-

paio. 207, fundos para a praia— Aluga-so quarto pura a praia,
bondes e ônibus na porta. Tro-
cam-eo referencias.  .70195)21
f__.tE — Em-casa efe f_milía,
¦M alueeam-so sala o saleta lnde-
peniteijtôs, com varanda, com ou
rem moveis, s.lda nara a nne.ta, _
rua Gustavo Sampaio, 203. t. rto
clo_ Lido. (70104)21

LIDO 
— Ksplendidti casa para

familla ele tratamento, com
lar.llm, g:.rage e jiçua em abun-
élancla: aluguel 1:500?, R. Duvl-
vier, 64. Tratar cam o Dr, Nel-
va. Ed Oeleon. _ 1.021. (95003)21

ALUGA-SE 
ótima residência mo-

derna, estilo apartamento, com
4 quartos, duas salas, banheiro
completo, copa, cozinha, área e
pequeno Jardim. A r. D. Podrlto,
10, a 30 metros da praia d-: Le-
blon: vèr a qualquer hora: as c"nn-
ves estão na casa da esquina, a
Av. Delfim Moreira, 102, onde so
trata: tel. 27-7188. _^54404)21A

.TÕGA-S-T"»"-. Redentor 241.
Ipanema, confortável casa com

3 quartos, duas salas, garage. etc.
Chaves no "Armazém Guarujà";
A r. Redentor 175. Informações
pelo_lel. 27-0770. (JOlOar-l-A

ALUGArSÊ 
bela casa por 4003,

com todo o conforto moder-
no; á r. Garcia d'Avlla. 8. Ipanc-
ma. (82674)21-A

CAtíAB 
— Ipanema — Alugam-

s_ magníficas, acabadas da
construir, ótimas Instalações parn
família de tratamento, com 3
quartos) salas, banheiro e cozinha,
quarto e W. C. de empregada,
tanque. Arca c Jardim de Invern..
Podem _„r vistas a qualquer hora
á rua Alberto de Campos 119. Tra-
tar: F. R. de A-qulno & Cia. Ltda.
Av. Rio Branco 91, 6o, salas 1. S. 5
a 7. Te'.. 23-1830. (53840)21 A

EDIFÍCIO 
FÕTÊNGI — RU_ AÍ-

berto de Campes. 217. Alujam-
sei nesse edifício, ótimos aparta-
mentos com 3 quartos, .ala, ba-
nhelro, cozinha, W. C. dt empra-
gada e tauejue. Tratar: F. R.
de Aqulno _ Clã. Ltda. Av. Rio
Branco 91, 6o, salas 1, 3, 5 e 7.
Tel. 23-1-30^ (58838)2IA

E" 
"blFICIÒ 

Sto. Antônio — Rua
Carlos Portocarrero, 62, antl-

ga r. Ipanema. Aluga-se; ótimo
apartamento nesse edifício, com
dois quartos; sala, banheiro, co-
zinha e quarto de empregada.
Tratar: F. R. de Aqulno & Cia.
Ltda. Av. Rio Branco 91, 6o, sa-
Ias 1, 3, 5 e 7. Tel. 23-1830.

(53872)_1A

IEMEJ to cl.

ALUGA-SE 
o magnífico apto. 1,

elo predio á r. Nascimento Silva
276, com 2 grandes quart03, sala,
cozinha, banheiro moderno, duas
grandes áreas, quarto e banheiro
para empregada. Chaves e infor-
mações no local. (02794)21 A

LUGAM^SÊ^tlnios apartamen-
tos A rua VUconcli cio Plrajá

023; trata-sa Av. Rio Branco 243.
sob.  (05'370)21-A

A"~_UGAM-8E 
ótimos apartamen-

tos, r. Montenegro 198 e 204,
por 350S c 425í; trata-se i Av. Rio
Branco 243. sobrado. (95377121-A

LUGA-SÊ-ou v__id_-. o lindo
predio A Av. Delfim Moreira 123

praia elo Leblon. próprio para la-
mllia ele tratamento. Ver no locnl:
tratar á r. S. Jos.S 44. (95340)21A
.A^LDOArflE^quarto som moveis
-^•¦para scnliora de iáade ou ca-
valheiro ae:e trabalhe fora c;»i ca-
sal sem filhos. R. Visconde de
Plraji 252, o. 1, Ipanema.

(S5303)2JA

ED̂UÍ.OIO MACAU' — Rua Nas-
mento Hllva S.3. Alugam-ee

os 2 uniC03 apartamentos vagos,
com sola. 2 quartos, cozinha, ba-
nhelro, quarto e W. C. de empre-
rracla. Tratar: F. R. de Aqulno A»
Cia. Ltda. Av. Rio Branco 9!. 6o,
salas. 1, 3, 5, e 7. Tol. 23-1830.

 (53841)2-A

17IAMILIA 
de trato dispõe quar-

tos mobilados, agua corrente,
caíé di» manh_, tel. rua Prudente
de Morais 166. (62703)21A

IPANEMA 
— Aluga-se esplendi-

da sala com terraço; Vde. cl?
Plrajá, 684. (62711121-A

A' PRAÇA
Albino Ilaiinuiiilo, estabelecido

i rua da Passagem n. 137, coro
negocio de líquidos e comestível*
sobre a firma acima, comunica 1
Praça cm geral que vendou o MU
negocio ao Sr. Jasó Alves Pereira,
livre e desembaraçado de qual-
quer ônus e solicita a qu«m ae
Julgar credor apresentar os seus
créditos para serem pagos.

ALBINO It\IM-iNI»r>.
¦lOSIi' ALVES PEIIEIHA.

(5370B
A' PRAÇA

Otilta Sousa Nunes, declara A
Praça ciue vendeu o seu estabo-
leclmenlo comercial de café. A Av.
Joíio Ribeiro 1), 308. RO Sr. An-
tonlo Margarldo, livre c desemba-
rncado ele qualquer ônus. Qual-
quer credor queira sa apresentar
no prazo da lei. (41885

..lliè.1
CLUBE DOS FENIANOS

UC. -VAI-ISTO DA VKIGA N° 132

Aií-imbl.l» (ii-rnl Extraordinária

De ordem do Sr. Presidente da
Junta Oovernativa, convido o»
Sr... sócios quite1, a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordl-
t.arin. no Domingo. 8 do corren-
te, is 18 horas, para a seguinte

OltllEM DO DI.l

a> K*»mipci;. dn IXrctor.a:
li) Krlntorlo il.i Junta tlovcr-

iiathu:
r> llrfnrma do_ r-t;itul'i . r
«I. ElelrAo ila nuva Diretoria.

Dl .rito Tederal, 2 de Maio
de 1038.

f> .«r-rctarlo, FUANCISCO ni'I-
.MARAES, (02857

1TALCABLE
Compagnia Italiana Dei
Cavi Telcgrafici Sottoma-

rini
Papamenfo ele dipidciielos

A assembléia geral ordinária e
extraordinário, dos acionistas da
Companhia, que se realizou em
Roma em 28 de Abril ultimo, fl-
xou o dividendo relativo ao exer-
ciclo de 1937 em LU. 6,00 (seis II-
ras Italianas) por ação.

O pagamento do referido dlvl-
clendo, que será efatuado oxclusl-
vãmente na Itália, tevo Inicio no
dia 5 do mês corrente.

Lembra-se qus o referido divl-
dendo poderi ser pago somente
cm favor de certificados aciona-
rios nominativos, devendo os Srs.
acionistas que ainda possuam
ações ao portador providenciar
antes A sua conversão cm certlfl-
cado» nominativos.

As ações que forem convertidas
am nominativas depois de -4 de
Maio corrente o dividendo relatl-
vo ao exercício de 1937 será. cor-
respondido A razAo de Llt. 5,40
por açílo, devendo-EC aplicar so-
bro o dividendo dellberndo de Llt.
0,00 o imposto de 10°]° de que
trata o K. Decreto-Lei do Reino
da Itália n. 1627, de 7 de Setem-
bro de 1935 — XIIIo convertido
om Lei n. 70 de 18 dc Janeiro
do 1930 — XIV.

Pedo-ç aos Srs. acionistas dl-
rlglr-so para maiores detalhes aos
escritórios da Companhia:

Rio de Janeiro — Hua Buenos
Aires n. 44; _ ' 

„S. Paulo — Rua XV de Novem-
bro n. 32; , •

Santos —- Rua XV de Novem-
bro ns. 181|3. (85313

Sindicato Nacional de
Engenheiros

ASSEMBLE'IA GERAL
(1. Convocação)

De acordo com o art. 24.° dos
Estatutos, convido todos os .ocloa
qulte3 para a reunia, do assem-
bléla geral extraordlnaila a reall-
zar-se no dia 14 do corrente, As
17,30 horas, com a seguinte ordem
do dia i — Elelçfto da 10 (dez)
membros para o Conselho Diretor.
— Rio de Janeiro, 6 do Maio de
19SB. — Itraulio Eugênio.Muller,
Presidenta. (705?1

EME  Alugam-se lindo quar-
de frente, com ou s?m mo-

biila c pm quarto para dois ra-
prezei, com pirsfto; á r»;ri Ousta-
vo Sampaio 203, tel. 27-B030.

ÍD52731 21
IDO. Apartamento ele luxo —

550« — 2 au.rt.s. snla, co-l-
nha. oipn. banheiro e duas va-
raudas. Rua Aílrir.rro Viveiros de
Castro 123. Edifício WlMro.'c.

(75180)21
IDO. Aluí!_-se 

"por 
3 ou maU

meses, (çrande apartamento
confortav.iiTienco mobilado. Alu-
íuel 1:100$. Edifício Ribeiro Mo-
reira. Rua Harltofí. 5. Aoart. 61
Tratar com o zelador. {51054)21

L~_.jir_5 
— Alurra-s. quarto inele-

oeijdepte, om andar térreo,
nom p..ns9.â, nara 2 r'fip8f_-_s. rua
Copacabana 30; (73136)31

'TI-IA CASA — Rua Toneleros
Copacabana — Aluga-se

ótima casa com 4 ounrtos, 3 gran-
des salas o dsn»a'i eleociTlenclns.
Jardim « garage. Trnt.-.r: F. R. ele
Aqulno * Cia. Ltda. Av. P.lo Br?n-
co, 91. 6 . salas 1, 3, 5, . 7. Tol.
23-1B30. 153333)2!

pÒSTO 4 — Aluça-sc óti-
mo apartamento — Edi-

ficio Sorocaba; á r. Ipa-
íiema 73, preços módicos.

(75013)21

/•)'Tie
Mis,

PASSO 
O contrato do uma gran-

de casa dando para pensão,
com 15 quartos e grandes depen-
denclas. J_r.ltn, horta, nó Posto
B. tel. 27-B475. (70122)21
TXDSTO 2. Aluga-sc por 1:1008,
¦A a confortável residência da
rua Rodolfo Dantas, 108, com 6
quartos, tres salas, garage, etc —
Trata-se no Ed. Nlldmejt, sala
614. I.ne 22-8208. chaves em
frente. 186075)21

P.STO 
6 — Alugam-se confor-

tavela apts., 4 o 3 quartos,
para família de tratamento. Ed.
Wlllmanu: á.Av. Rainha BUsabe-
te, 79; tratar na Administradora
Urbs; á r. do Rosário, 129. Io and

(62043)21

A 
LUOA-SE por 350S e taxas, ótl-
mo apt. .acabado elo construir,

com grande quarto, sala. banhei-
ro completo, varanda, quarto o YV.
c, isolado pura empregado; _ r.
Nascimento Silva. 284: inf. tel;
27-0633. (05257)21-..

ALUDA~Ss"-ned'.ante 
contrato, o

predio c:i r. Barão da Torre
n. 401. Pôde ser visto cl:_ 13 ás
15 horas. Tratar A r. Scto ele Se-
tembro 31. sobrado, com o Dr.
Le_tt. (54340I21A
/»TlUGÍA^-3_, por 600*. ótima ca-
"sã terrea. ft Av. Vieira Souto,
4H-A. com eluiis salas 4 quartos,
banheiro, no.lnha. quarto cie em-
«regada. Chave? no sobrado. Tra-
tar na Cria Atla. r. Marechal
Floriano, 132. tol; 43-1670.

(54337)21A

A"p'artamiwto 
— aiu:;íi-;.o 1

com quarto, sala. ceiziniia e
banheiro pamplçto por 300?: A
r. -fontene»ro 213, chr.v.- ro lo-
cal. Tel. 22-5814. 15339312 IA

I_iaÀM~SE~2"niotlor -. o -ociMs
á r Barão da Torre "13 e ,78.

pro-lmos praça aa'.. Osório, tjnclo
. amplos quartos, duas :_!-_. (JU. ;
to para criado, quarto s.unta.l'.'
comploto e tíem-ils dé-oãildfiflc HBi
Inclusive quintal e .ar lln». Tc-
den» sir vistos; e ,T.iti- K> r. Buen..-
Aires 80, sub. i-õ'.¦¦•<121 -A

ATUGÃ-SEliar- 
hotel ou pen

sâo, casa com 13 ouartos, 5
banheiros. r.a.\_. cozinha, etc.
Reeem-const.ruida, A rua Joana
Angélico, 2-17. Trate.r no 3o mi-
dar do mesmo edl-lclo. Linde» si-
tuaç.o: 153207131-.

A~ 
LUOAM-SE siil.» do frente e
quarto. íi rua Vlscond. do Pi-

rala 29, casa 1. Ipanema. 27-8273
(85145) 2'.-A

A" 
LUGA-SE~o: apartamento n.. 1
da Av, Epitaclo P.siòa 678,

com sala, 2 quartos, varanda,
quarto para empregado, etc. As
choves no opto. _. Aluguel 400S-
Trata-so a r. Aníbal Mendonça
107, Ipanema^ (76087121A

IPANEMA 
— Alugam-33, desde

ã_i0_5, luxuosas apa_*tamentos
com 1 sala. 3 quartos, banheiro,
co-inha, quarto do banho para
criados: ft. rua Alberto de Cam-
nos 111 e JU-A. Tratar r.o Ed. NI-
iomex, sala 614, tel. 22-3298.

(85076)21A
fPANEMA — Aluga-se sobrado.

¦*• moderno, para pequena faml-
L'_, ft rua Prudente do Morais.
715. chaves nor obséquio na Casa
Mi. estada; Trata-so pelo tel ""
0821. i-._.r;\J55775)21-A
TPANEMA — A-ügã^Bequa-tb, ra

ALUGA-SE 
a pessoas tíe trata-

menta, em cnsa de família, sa-
Ia mobilada eu nâo, cnm pensfto.
& r. Joaoulm Murtlnho, 143.

(40773_)_22
ALDGA-BE 

bom -partnmento. cj
3 quartos, duas salas. 2 banhei-

ros e cozinha, ft r. Almte. Alexnn-
drlno. 584, opto H. Informações
com o porteiro. (95052)22

LUGA-6E bom quorto com ou
sem pe-ns-o, a pé_._i-_ do tra-

tamento. em casa de casal sem íl-
lhos e sem outros inquilinos; â
r. Almirante Alexandrino, perto
ti. Largo do Guimarães, tel. 22-
3811, 6-nta Teresa. (70401)22

LUGA-SS apartamento de 1"
ordem, linda situaçio, a casal

s__s_g_do, sem crianças, sem ra-
dlo. 450$. R. Apraslvel 70. Visto
Alegre.  (75033)22

irjCA-É. masnlfico aparta-
mento com f.ara?e e amplo

tsrraro e marr..lll)3_» vista sobro
a b.hla, no local meiis saudável
eis Santa Ter_a, A rua JuUo Ot-
tonl 327, apto. III. em cdlfic-lo
novo, bondes Lagòii_ha e £Üvcotre

Vòâe s?r visto a t-üalquér hora.
Tratar com o Sr. Rafael, te!. 43-
4330, á r. da Alfândega 261.

135532122

ALUGA-SE 
uma sala grande cm

c__.i de famlüa distinta com
ru sem moveis a e_s_\ sem filhos.
á r. do Triunfo 52. Santa Ts.-es-..
saltar do bonde no Largo do Cul-
marü.s. Tel. 22-9330. (64638)22

A' 
'"RUA" Diostíe Barros 11, .vis-

torlr.dos p_a PrefEitura, ótl-
mo., apartamento.?, oom belíssima
viátá robre a Guanabara, ú. 3003
a BOOfOOO. Tratar-A r. tío T:atro
n. 25, Cota Osório. (75113122

iÃTãfT- S K~ i il-V l o"r_-b I! a do' 
"cni

casa de família rie respeito, em
lugar bem saudável e 6c=f3^3^o.
com bende A porta _ rapa. tio
comercio. R. das Nevc-s 4 3. so-
brado. (70062)22

XèX-^. sta,-. Teresa •— P-eci-
sa-se c_u.a c.m terreno, clncó

quartos e garasra ou entrada para
automóvel, até 1:0005 meiesols
Tel. 23-2752, £r. Jullo. (62983122

EDIPICÍO 
R-p_-»"L.i_'5 — Pm

Almlranta Alexandrino £32.
Santa Teresa. AlUTam-^-i lindos
apartameatc.1- izeste edlflcj.-» c*__
fino acabamento, com ara;);_.
acoii-jd^cõrs c'otado pada um d.
Tranda terraço co.m ússlumbraiito
..¦_.a ..abrs a cldado, cam^c. y\x*
dlm e todc_- os demais raoulsí-tos
indlsnensavo'.-. pvr-i moraeili» mu-
derná e da xíi-o-qs-í cqfc orto. Iií-
IormanSa3 com' F. R. úe A_-.n_ •-:
Cia. Ltda. Av. P.io Branca 9:. '!".
Silas t, 3. S _ 7. /».. -".a: A:--'-
da Atlântica 5Ô4-B. Tol. 27::73ja,

(538531..S

ALUGA-SE 
em casa ds família,

ótima s_la tin frente, sim mo-
ve:s. por 120.000 mensais, a se-
nhora só, dc todo o respeito: à r.
Arlstide. Lobo . 0, -braelo.

'93279)'-4-
ALUGA-SE 

sala ou 
"quarto 

_''
casal som filhos, A Avenida.

Paulo Prontin
48-3073.

401. Sob. Tel.:
(35809)2.

ALUGA-SE excelente residência,-
com 4 dlvisó;s, por IBOí men-

sais, sendo o local multo ssuda-
vel. Falar á r. Bario ds llao.g'.-
pe, 384 pav. (62701)24-

ALUOAM-SE 
lindas casas, cons-

truçao moderna, com 2 quar-
tos. duas salas, banheiro completo.
n v. Aristides Lobo. 171; as cha-
veá na mesma r. n.° 1C5: tratà*j_s
A»'. PttSSOS, 120. (41320)24

A LUGA-EE pequeno apartamen-
** to indepoiidcnte. com todas *•.
cbmòdU-ad-_; o casal s-.-m íiieio..
Preço 180S000, ft rua Bar.o d.i Pe-
tropolls. 125. (35153 ir.

\ LTOA.SE~.rn casa cie família,
^A. lim bom quarto, próprio p_ra
casesl. con» direito a todets .. ser-
ventSa-i da ci?a, 4 ru_ Santa Al»-
::andrlna. 112. (35957) .4

ALUGA-SE ótima, casa; vêr

Amélia. 7. esqi de Av. Pauio de
Frontln: aluguel S£4.. (53703)24

LUGA-S3 poriSo. bem. espero-
._. com todo o con-fortó; á r.

E_U*âo d^; PctropDlls. 33. i53637í2V~í__tJGA-t-_eE fonvodc5rcl_-80S*a.
140.. ã r. EarSo t'? P. .rops-

lis, 53 e E.tr_a, 10. F.io Oonjovl-
cio. _ (70379)2-

A LÜGÀM-EÉ r.ela e c;u?.rto para** coiisultorio dçriia.ip ou atell-.r
de costura, nt) melhor ponto tío
bc'rro do F.io Comprido; ã r. Ari«-
tldes Lobo 203. (34530)2-

A 
LUOA-SE quavto exa pa sa ce>n-
fortawl. mobilado eon pen-

*.o a cps_;1 c._ n-í-^oa só. .Vv^viiflà
Pauio cio T-ür.tin 441 ¦ (34578)2 4
A LUGA-SE um bom quc.rto. rú.s.
"Ha. . Lobo !_4_2:  (85307'24

A~ LU GA-SE em creu _e U_i'-._ç_!
ssm .ilhas. ni_tad« da ca«& a

cutro casal nus mesmas condiçócs
ou _ seio;» .rc... ...» direito a c:o'-<-
nhr.r <¦ l?.v?.r rauoa: rípgue! sooç
com c*_veít~> a luz c çás, para \>Q'r
nhes e fnzsr c?.fí: vsr c tr?.t_- ;i
ru-i fía.Tita Alexandrina I?ít, r.'-»
Comprido. ÍSõSiT) 34:

A_~UGA-S-~e.'U-:'t-> parei s.Vteir-»
-u e-.sr.i se-i flVjpj: r. Me.te-3

Rodrísüís 24; Rio Compr'''".
(705031 ¦:.

VLUGAM-.se duas fcoM SÁ!. ''-
4*'f_en.'í- be;.i mohilcci-" ^-.ucl.-
T*_-!m f. sos _t:!c ~. r---*i te' sr. -""¦ e
1**11.1.os oxtent-s. e frtos: K 'V_i"?.*s
f1^ bo..*'-'^ e onihus- a i*ucv c^r''.-
do ria O .ve'v:.. (, "nflrnsi?** tra.v^r.7"a e'n rt<i s."*u A-5«"tSi-í!':i;r". •".
_.>_ e'o R'n Co-OTirido. 1730*0):._

Paula Mitos

A i.UGrA-jSIS um 6'ímo qiif-rtn tío

POSTO 
8 — Copacabana — Alu-

ctam-se unia linda sala e um
quarto com alimentação de pri-
meira ordem. Pensilo estrangeira.
Próximo A Praia e Casino Atlan-
tico; A r. Joaquim Nabuco 91.

(03492)21
|X>STO S — Aluga-so hon» quar-t. to, eom vista para o mar, oom
ou sem moveis, a senhora que tra-
balhe fora ou a cavalheiro. Av.
Atlântica, 566, ap. 82. 8o and.

(48966)21

ANTA Teresa
-.u~r-._ casn cem 7 ...-as. n-

slo, entrada separada, em casa rft família mode-sta. outra pai
li-iioa. R. BarSo da Torre. 447, , __,.._, conforto, moderno, n^¦.'.!,
casa 1. (55732)21-.- awutti - r. das Neves, lõ. fundos;
TP..N_:MA-t_-:.!_-g_.S. por 

"470$ tel. 22-3379. (53460)'.
A e ta::as. a c__a da r. Vise. Ce
Ptra!6, .38: oiiríi aberta. Tratar _
r. dó Carmo, 5, das 14 rs 18 lis.

(53.98)j2l-A
I"pASEMA 

— Alu_am-.-e aparta-
mentes no Edifício Ll"i'irln. ri

Avenida Epitacio Pessoa 053. Tra-
tar com o Dr. Guimarães, á rua
Primeiro de M.rço 6, 7o andar.
Telefone 23-3097. (5_3gP,_!«-A
fPANEMA — Alugam-so por 360.
«¦ e 400S, ótimos apartamen-
tos, eo—i 2 quartop. snla, banheiro
?. co. nha. A rua Prndnnt. do Mo-
¦a's. 3H8, nos fundos cia I.reja cjí~>._; truta-se nn Administrador»
-Jrbs. A rua do Rosário. 123.

(3203012!-A

IPA>reSrÃ~! 
..luga-so ésplênelido

quarto, á rua TMxelra de vl.lo,
10. com s-cada, em casa de fa-
milla, n pessoas eivo trahalham
fora, de tratamento, beira da
irata, bela vista para o mar. tam-
bem aluga.ea uma garage Pódc-
_ v.5r tíe manha át6 _s 8 horas e

á noite. Tel. 23-0315. (53837)21-..

ÍPÃNBMA r-AIUçarSO boa casn. 2
ciu-rtos. sala. hil», stleta e

mais dopeudcnclas; alu_ lei 370»;
ver até is 14 horas, r. Be.rao da
Torre 70, sobrado. (73124)21A

IPANEMA 
— Al usa-se querto, es-

pacoso, oara c_s:il ou soltei-
ra, distintos, com ou som pensioR. Prudente d3 Morcii=, 09. tel
27-3220. I83206)21-A
IP.NSMÁ 

— Alu„B-ss eaníortá-
vol aot., A r. Joana An . lica.

317; ns chaves no apt. 3. VYvr an-
tes de 15 horas. (53238)21-..

I_._N_M'A..-~!"Aluga-"-e por l: 100í
uma confortável casa. mobila-

da, com gara»e, terroço e outro

C_j_M .'_.

\LUGA-SE psqueno cômodo, pa-
ra moco ou p_ioa quo trr.ba-

Ul. fora, em predio com ni-lto
asselo e ordem, com bastante
usun; preço 70«. R. Eleono ds Al-
melda, 45. Catumbi. (7014o).:3

A 
LUOA-SE uma c-plencllda sala
de írento. em sobrado, com pem-

sio ou sem, A rua Dr. Agra 73.
cata limpa o confortável. Catu__-
bi. Tel. 22-4.53. (70303).-8

ALUc.a"-3E 
' 

um 
"bom 

qunrto em
ca.a d- família elo cór parda, a

uma senhora só ou um casal;
'•uer-se p_ssoa do respeito; r. elos
Coqueiros 123. jCatumbl. J70333123
ALUGAií-SS 

romocl.s por C0$.
COS e 100.00Ü. a liomens sol-

teiros ou n casala tsm íilhos, fl-
anca úe c-U-n ou deposito: á Trar
vc_?a Na varro 53. 155810 123

LUG"-""-SÊ"»i*nt_ -e.'a cie í.reni.e,
3 casal sem filhos, em casa

-._ f-..'iia. 4 rua CarollRÜ R9-3
•ler, 77. Ce.tu-.nbi. (85121)23

VLUGAM-SE 
sala o coí.lnha.

rom luz, completamente i__!o-
¦*_-nd»nt^Si a quem nio tanlia cn-
v ->s", aiu-ucl 1-15S000; o travessa
-av.rro. 24. CrtumbL __ 70131)23

ALUGA-SE 
"em " 

lugar saudável'.
casa amnla, acab-.da de cons-

Crulr, com to-Jo conforto, aluguel
3305000: il r. Itaplrú !5D. avenida,
casa IV: ch-»'c5 na casa III. bon-
cies e ônibus i porta. (54443)23

ALÜG--SE 
apartamento por

210.000 n ru.» Navarro 223. (is
chaves estão ua mesma rua 197.
ondosí trata. Catumbi. (54751)23

lateral, por 6 "ou 1_ messu. á rua j 
~\ 

LiraAM-SÉ s_ín e quarto bem
B.rfto ele Jaguarlbc, 101. tel, 37- Atrelados en» casa dc família, a
_4rt-l .R--1 _\ _t-_ 1

2618. ei Av. Paulo de Fro"'-'" 40 .
(75049Í .4

L. OA:-SÊ .a família -e trr*'-
svrif .. n òx.ir.•"* aireàir) è r-1 -.

St?.. ÃloxsTJdrina. í03, com eu0*-. ,
_.-,,». dr-' sela.. 1 b-'3h"'r-s
comolstof». ótimos v^ractíiss g1."?.-
CS, quarto e b-~' ,lro nrra ç»'í"-
do..: -tu^nc1 .:000ft: !:i-t- rr.r^c»
e fir-uc.?vel. Fti''? s£" v'-!'^.'.. <¦*'¦-
ri _m-híí*. dr . R f? ;n f ri.s *A í-1*
17 ]i-"-e.r "¦•-'-.-._ no ).—¦!¦ <*-.i
pelo re-l. 2S-05õ_l. (85234)54

LÍTeV..M _E p-r-néí» tã_k . b_^r
ouarto o:t\ r_i_ . ^e cp.a! .it-^i

filhos á n*.ss-m*$ ri'-t-int?-- A n*.x
Camoos c'n r__ 201. (_J80.Í_*

/"-». 'In
I.UGA-."3 ôlírr::-. _alâõ em Cf?.Yi

.''mi"'. «3_y(. r»i»cri *•¦__ * _
l___, (-• . H"-?- s---'iv-'. íi ""»
**pu"íi P.air.5 .e7. P'-> O-ni-orit . ,
buiide Eanta Al.xr.r.dr.T'

I 7033 .1-4,

AIUG---1: peque
fiífisóa '"jí* *¦*av

Xpar
_. flv.

ALUGA-SE 
A rua Montenegro,

perto do mar, casa moderna,
para pequena família de trata-
mento, com duas salas, tres quar-
tos, sala de almoço, varandas e
quarto de empregada. Informa-
côes pelo tel. 48-0373. Ipanema.(83302)21-A

3403 " (53715) 31-A
TPANEMA — Alu..a-se A rua_B_-
A rüo do Jaguarlbe, 54. com 3
quartos, chcrltorlo, quarto ti*; em-
pregada, etc. Aparelhos do ba-
nhelro om côr. abrigo para auto-
movol, chaves no andar tnrrco.

(85147)21
AV.

AI.UOA-SE 
uma «ala; i

Epltaclo Pessoa 314.
(034SÔ)21-A

PREOISA-SE 
de dois quartos mo-

blindo- com direito a cozinha,
em Lemo ou Copacabana, para
pequena família' estrangeira,
ofertas ao Sr. ojsé, 27-7085.

(50075) 21

PALACETE 
OCEANIA — Av.

Atlântica. 216. leme. Alugam-
so ótimos apartamentos nesse pre-
dlo, com 3 quartos, duas salas,
quarto de empregada, banheiro.
cozinha e ótima varanda com
frente para o mar. vista deslum-
brante. Tratar: .. R. de Aqulno ft
Cia. Ltda. Av. Rio Branco 01, 6a,
salas 1, 3, 5 e 7. Tel. 23-1830.

(53841)21

R. S. Clube Ginástico
Português

ASSEMBLE'IA OER.AL EX-
TRAORDINARIA

Convido os Srs. sócios quites A
se reunirem em 14 de Maio pro-
xlmo, ás 21 horas em Assembl.la
Oeral Extraordinária, para toma-
rem conhecimento e deliberarem
sobre a proposta feita peja Dire-
toria A Sul America Capitalização
para a obtenção de um empres-
tlmo da Rs. 1.80O-.00OS0OO (mil
e oltocentos contos do réis) com
garantia hipotecaria dos bens do
patrimônio social.

Rio de Janeiro, 2. de Abril de
1938. — JOSÉ1 TEIXEIRA NO-
VAIS. Presidente do Conselho De-
üb.'.--'..'.-_-. (69583

PENSÃO 
em Copacabana, posto

6, rua Xavier da Silveira 13,
tet. 27-8328. Aluga-so sala luxuo-
aumento mobilada e com todas as
comodidades, cozinha cstrangel-
ro, preços módicos. (53821)21

ALUOA-EE 
um apartamento na

Av. Epltaclo Pessoa 314. com
frente para o mar. Preço 3009.

 (85437)21-A
LUGÃ^SÊi . nportamonto n. 1

da r. Prudente dc Morais 425,
com 2 qs., 2 s., etc; trato-s. _un-
to, r. Marta Qulterla 31.(75091)21A
Aluo--.- ° vredio recente-.-luga _>e mente construído: A
Av. Epltaclo Pessoa 1.034. Lajôa
Rodrigo de Freitas. Tendo exce-
lentes acomodações parn família
de tratamento. Chaves uo local.
Trata-se a r. do ouvidor 00, Io
andar, tel. 23-1823. ramal 26.

(6B823)21-A

IPANEMA 
— Alugam-se 2 quar-

tos, sala, com direito ás da-
pendenclos a tratar, em casa dc
senhora do todo o resuelto; 4 rua
Joana Angélica 155-A.

(54748)31-A

nasal de trat.-imento, Vèr e tratar
_ r. Padre Mlguélt.0 37. Cstum-
bi. |54383)_23

ALUGA-S-T"- 
rua*"5o_o Ventura

n. 10. Catumbi, em de
nequena familla. um bom ouorto
por 110S000, a cnsal som filhos, e
por 100.000 a rapa_ea «plteiros.^

I 54O-13 i -o
lnde-

11-
23

A 
LUOA-SE ótima cosa a r. Oar-
cia d'Avlla. 22-A, entro Pru-

dente do Morais e Avenida Vlel-
ra Souto; chaves á r. Visconde dc
Plraji, 414, Armazém Ipanema.

(75021)21-A

PRAIA 
do Leme  Alugam-se

quarto com ótima pensio, fun-
do para o mar; à r. Gustavo
Sampaio 195. (96557)31

QUARTO 
— Aluga .e um mobl-

lado. a sanhor de tratamento,
trata-se â rua Copacabana 67. so-
brado. (54653121

UARTO — De frente, mobilado
ou nio, aluga-se a dois mo-

ços do comercio ou a casal que
trabalhe fora. O'tlmo local e
bem próximo á praia. II. D.alma
Ulrlch 217, ap. 6. tel. 27-7732.

(85303)21

A 
LUOA-SE um bom quarto para
moças ou casal, r. Visconde de

Pira... 281-A. (95S03)21-A

ALUGA-SE por 47030*00 e taxas,
a casa da rua Alberto de Cam-

pos 89-A, térreo, com duas sala*,
tres quartos, cozinha, copa, ba-
nhelro comploto, etc. Trata-se a
mesma r. 89 ou pelo tel. 27-7383

(05592)21-A

LEBLON 
— Av. Ataulfo cie Pai-

va. 34. Aluga-se um aparta-
monto nesse edifício, com 2 ouar-
tos, uma sala, banheiro, cozinhi.
terraço e tanque. Tratar: P. R. do
Aqulno * Cia. Ltda. Av. Rio Bran-
co 91. 6». salas 1. 3, 3 e 7. Tel. 23-
1830. (53838)21A

ÚARTÒ — Aluga-se para sol-
teiros ou oas.il que trabalhe

fora, com ou «em pensio: á r.
Maria Qulterla 85, tel. 37-4H88.

(85187)21-A

*_tos do predio tia Av. Ataulfo
de Paiva. 34. Mala lnformac.es
com o porteiro (33837I2IA

SALA 
dc frente — Aluga-sa in-

dependente, sem moveis, cm
aoartamento do pessoa só, ba-
nhelro anexo: ver das 0 As 12
horas; á r. Montenegro. 100 3.»
nnto. 1. Ioancma. (S374212I-A

ALUGA-SE 
sala do frente,

pendente, R. 'Padre M'çu_!'. 
25, Catumbi. C_.-3.2inho.

ALUGA-SE 
a -<¦ »

APARTAMENTOS 
com garage no

Leblon; A rua Rílnlie» Gul-
Ihertnlna. 180. esq. da r. Dlns Per-
reira — 'Alugam-so os últimos, e
lindos e modernos, por 3303. Ja
Incluídas as taxas, próprios para
casais ou p?qu.nas famílias, com
panorama deslumbrante « clima
saluberrlmo: bondes Jardim ta-
blon A porta o próximos aos ba-
nhos dc mar.

ÚNICO 
Inqullluo — Aluga-se

c.ra"de quarto sem moveis,
com direito a café. a pessoa oue
trabalhe fora, exIglrelo-se rer*-
renclav Trotar A r. Vise. de Pt-
raji 331. (53858I21A

SANTA TERESA

A 
LUOA-SE confortável ca^a com
3 quartos, sala e mala depen-

denclas, bela vlsta para o mar:
íi r. Cândido Mendes. 275-A: tra-
tar no 273: preço 4808. (-r.83012.

;1« Travessa
Navarro ". catumbi. n 200

metros do nonto cl. 8100. ótimo
clima, muita acua. 3 salas, quatro
cuartos. co_--}_-j banheiro rom-
¦oleto ris etc. Al» .ucl 4705000,
taxas' 30SOOO. D'oo. .to de - me-
o_ ou flador. Tráta-íe no loeal.
Pronrio para dujs famlllei.nee-"
yrnhde. (70.2.)-3

CATUMDI 
— "Aluga -te ótimo

quarto do frente. I» cnsal ou
a senhora só que trabalhe róra.
na rua Itaplrú 00-A. ""frlffl»»-*"

referencla.s. "_[__} __?

CATUMBI' 
— A'uga-^í um.» cn-

_lnl»a. com toe"e»i as comodlda-
des; à travem a Marleta, Wi"-_S8.
des de Coqualros. _< 1OJ8D123

CATUMBI 
— Aluca-sc sila.

quarto r t»rrnro. tudo lnde-
pendente». Morr > de Salct<e. alu-
guel 1001000; t—tar A travessa
Navarro 59, com D. Antonta Chi-
l_ (53989» 23

E~ 
M caaa de fãmili... alug.m-sc
quarto o sala do frente, lnde-

oenaent*-. Únicos InquIH .-«: r.n
Itaplrú 188. (7035013->

r""ÃPTRU' 
— Alugam-se por 300-

« 400* a loia e 1 aoart. da rua
General Oalvâo 26. Trata-se¦ nn
Ed. Nllomex. sala 614, tel W-_*__

(83077)23

BIO COMPRIDO

ALUPA-SE um otlmo q::ai-o
-í*Vmr,'ir.-edo. nn-a ca.*%! s._ ft-
j^os ou cavalho*ro f?i_* *¦¦*¦"*b-*"*.?
fora. e mr's 2 r'Uart. », ílint. .. p..r>
o*. p^í>. move.s. 00^1 cs m1-"£?"¦s
ron^í.fííSèf. ti'-" tc!.-r!*>.*>>.. ^ rua D-
Cecili.e. 20, Rio C:onipr!'-'.

i7i.083'->-
orar.o, *»
..-..- 1.. ¦.

P. .lio d? Frontln 374. 170016)^4
PARTAMENTO r_ro 7 ''i'--»^

**!r**. bcr*i'*ir'» eòih-*.!:* P
« t ""do cotj ?or+ •*• *" ""f* "-rr ¦*¦. • "C" * -
nando toclo o P°, e .e*i>r. .lu'»-"--
* rua Itaólni 189. Ponto de *:f ..
Rliavea nei 13-a-A. T!at»'-« A r:'a
elos burlvea 3. C-.r P.' -:"

(83.261'.«

P_Tfii»iõ ríÃmJ"3*•!• *)••¦¦•?. K*
l_iUUi_iu úz Frontln 481. A'u-
gamos neste cciiílelo de coiistru-
çíõ prestes a terminar, maj.nl._-
cos e confcrtnvc-is npartament"»
cie diversas dimensões, cnm ttr-o
o conforto mocíerno. parfrlto i:;:-
prtniento ciapua e. nroprios p;»"*
famílias tle tratamento, Aluirusl
desde 400.. Lowndes A; Sons.
Ltda. Alfândega 81-A. 23-2772.

IJ3305) 
'.'•*

DI Fl CÍÕ-ÊSTÕRÍL — *R. 
:»""-£.

Estrela. 86. Alugam-se ótl_-.o.><
apartamentos r.c_»o e-cllíicio com
2 quartos, entrada, uma si» ., b8r
nhelro, corinba c ótima »_r..n.i>.
Prflco modíco. Tratar: F*. K. tt*
Aqulno & Cia Ltda. Av. Rio Brin-
.-o P\ 6o. sala? IV 3. 5 . 7. T..'..
23-1830. __'__!___-"f^IHWcíÕ 

Cavãlicre —
Aluçam-sc modernos e

confortáveis apartamentos
acabados de co. struir: di-
versos tamanhos. Av. Pa.»-
lo dc Frontln ...fi: lar/ço do
Rio Comprido. Tc!. "'H-USr-

(538.0)24

PRECfSA-SE 
um moço com bas-

tante pratica par» liquido. #
comestíveis, dando referencia- _a
sua conduta. cas_ o comida, or-
danado como merecer. Birã i e*
Itapaglpe i_7, i.ó370i:*

l>KAÇA ÜA BANOEIRA

A' 
LU.GA-SE om casa de fanir.l.
cíe"tratr.inínto. boa sala de _r_n-*

te, com entrada lndopendcnte. pu-
ra casal q.ie traoall.j íóra ou ra-
pa- tíoltclro. r. Barno de Ubá i.
£Ob , Prnça da Bandeira ¦ (U5-.01 Itf

CDOAM-SE* na Pensão Mato-
so á rua do Matoso, to" e

I0Ü. Tel. 28-1010. «ala ele tre'.»'*-,
mo-llad»'.. a casal ou a BOltelçoe,
e duas outras v.gas. a rapazes
distinto-.. Aluguel módico, en-
cliU-Lvamcntè;.familiar. ¦<-_f.-i»u

4 LUG.VHE apartamento novo. S
A quartos e tal», d. tr^nt.. ua-
ra família. * rua do Matoso. 6. et-
quina da Prac» d<» Band"lra

AI.UOA-SE 
A Ladeira Santa ._-

rosa 4'), quarto e sala Indepen-
(5436Í.-1A dentes.. 4»52.a)22

.L

ALUOAM-SE 
ótimoa e arejadoi

quartos c salas a casais s::'.-.
filhos. K. Bar&o de Pctrenoll» 03

(84453)24

__G A-SE. com pensão, sala cio
frente, quarto, vaga para ra-

paz c outra par* moça. "?}-._*"*
g_ todo o respeita. B. «"o,,^S
n. 133. • 173006)OT.

'¦¦•,i y.. .?"-> ee-ow*-. _,^--_™_--'^
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AVISOS FU N EBRES!M!SSAS DIVERSAS
Com um pequeno aumento do custo estes avisos

podem ser irradiados no jornal da manhã do
!* p'RF4, mesmo no dia da missa

LEONOR TEIXEIRA
PEIXOTO DE CASTRO

'(Viuva Peixoto de Castro)

Alberto Ferreira, esposa e fi-
lhos, viuva Novais dc Sousa e fi-
lhos, A. J. Peixoto de Castro e
filhos, Erico de Lamare São Paulo,

esposa e filhos, Paulo Calaza e esposa,
cumprem o doloroso dever de comunicar
as pessoas amigas, o falecimento de sua
mãe, sogra e avó LEONOR TEIXEIRA
PEIXOTO DE CASTRO, ocorrido hontem
e que o enterramento será hoje, ás 17
horas, saindo o corpo da rua do Matoso,
n. 85, para o cemitério da Ordem 3.* da
Penitencia.

Dr. José Dias da Cruz
Márieta Píòença Dias

da Cruz
BODAS D2 PS ATA

Iná Dias ela Crua tom a honra
ds convidar todos os parentes o
amigos doa seus queridos pais
para assistir á missa cm itçfto dc
graças qu. mandará rozar ama-
nhil. dia 8. As 10 horas o 30 ml-
nutos no altar-mór da Igreja do
Santíssimo Sacramenta (Avonlda
Passos), agradecendo a todos ov.e
comparecerem. (70478

Ant-iiia de Medeiros
Calçada

(7.0 DIA)
Alberto Soares Calçada e

JV família agradecem a todos
*J 3 oue compareceram ao seu
li enterramento e convidam

eos demais parentes e ami-
joa para assistir a missa que.
-elo descanso eterno da alma de
ANTÒN-A DE MEDEIROS CAL-
CADA serA rezada Terçarfoira; 10
cio corránte; As (l horas, no altar-
mor da Igreja do Espirito 6anto.

(53703

tf

Oscar de Sousa Moura
A familia dc OSCAR DE

SOUSA MOURA agradece a
todos o., amigos e parentes
que a acompanharam nes-
s; transi doloroso, e convl-

da para assistir, Quarta-feira. 11
elo corrente, ás 9 horas, no altar
mór da Matriz do Santíssimo Sa-
crarr?nto ela Antiga Si, a nilsçs
de 7.° dia em sufrágio ã sua ai-
ma, agradecendo aníeclpadarien-
te. (70473

ALUGA-SE 
ótimo prcdlo a la-

mllla de tratamento: ouatro
quartes, duas salas, banheiro,
dispensa, cozinha a gás. varanda,
servido por 8 llnhos de bondes;
r. Francisco Eugênio 193. Exige
se flador. Aberto das 13 As 10
Horas. (53628)23
A LUGÃ-SE, em casa de casRl sem

•^-filhos, ótimo quarto ele fren-
te, a outro nas mesmas condições:
pedem-no e dão-se referencias, n r
Teixeira Júnior, 00, c, 7. S. Cria-
tovSp. (02739)25

ALUGA-SE 
um prédio com fren-

*c nara duss ruas. próprio pa-
ra fabrica, garage, agencia de au-
tomovol, tranlchc ou d?n.islto.
Tratrr na rua dos Andradns, 54,
das 9 &3 12 horas, com o Sr. Ral-
nho, n5o se atende pelo telefone.

(70478)25

i NDARAI — Praça Verdun —
£>. .AlUtyi-H prodlo com duns sa-
Ias. ;i quartos, quarto de banho
completo, derponsa o entrada pn-
ra auto, A rua Parla3 do Drlto, 43;
tratar polo tol. 22-5246, J. Santos,
ou A rua Gcncrc.l Roca, 94.

(53945) 20
bom cobrado,

para duas ruas,
A LUGA-SE um

a.V com sacada
em um dos melhores bairro do
Andava! .servindo para colégio,
sociedade boneflccnto ou recroatl-
vn. assim como uma porta para
negocio. Vêr e tratar A rua BarAo
de Mesquita, 703. (70492)20

ALUGA-SE 
ótima oasa, nova.

com 2 ouartos. duas salas, co-
zlnha o banheiro. A r. Paula Brito.
As chaves no 183, c. V. Andnrai.

(73025)28

ALUGA-SE 
uma casa com

quartes; duns salas.

ALUGAM-SE 
ouartos ou

r

_¦

Dr. Milton Pereira
Carrilho

Maria Angélica Silva Car-
lilho e filhos, Idalina Pc-
relra Carrilho (ausente); Dr
Ilonorto Carrilho da Fon-
s;ca e Silva, filhos, genros

. nora, Dr. Heitor Carrilho, se- j ã
nhora e filha: Ulisses de Gói3 e
«inhorà, Judit. Carrilho (aii-ni-¦te). Dr. Jorge da Cunha e se-
nhora. Luis Seabra, senhora e fi-
]ho. DIrceu Silva, senhora, e de-
mais parentes comunicam aos
eèus parantes e amigos o faleci-
mento de seu ms rido, pai. entea-
rio, irmão, cunhado e tio, MILTON
PEREIRA CARRILHO, e os con-
vldam para o enterramento, que'-¦_.í- lut;ar hoje, ás 15 horas, saln-
rio o f-retro da rua Medeiros Pas-
sLro GC (Tijuca. para o cerni te»-
rio cie 6; João Batista, (95604

TO

IT-

Bacharel Osvaldo
Polônia

CÃD-TÊ AVIADOR DO EXERCI-
— 25° ANIVERSÁRIO DE

NASCIMENTO
Seus desolados pais, Ma-

lor Polônia c esposa, num
prelto de eterna saudade.
pelo ente querido que lhes
fez viver a fase mais feliz

existência, mandam rennr mis-
I sa pelo descanso eterno da alma
¦ do inesquecível e querido íllhinhu

OSVALDO, rccordnndo o dia de
seu Natal, quo encheu dc alegria
e felicidade tão efêmeras o seu
lar no e.tia 9 de Maio. ãs 9 ho-
ras. na Igreja de N. S. ela Boa
Morte. Av. esquina de Rosário.
Parn t?.o caridoso ato de piedade
crista, convidam seus amigos o
nareiites. e desde Já, ficam slnce-
raménte agradecidos. (j3769

salas,
para casais üem crianças, em

prédio com multa ordem o bes-
tanto agua e grandes áreas, pre-
cos de 80S, 903 e 1Í.0S; á rua São
Luis Gonzaga, 303. (53721)25

ALUGA-SC5 
bom quarto encera-

do, com todo o conforto, casa
nova da pequena família de res-
peito, preço barato, para csfíái on
senhoras que gostem de sossego:'
bondes á porta. R. Alegria; 478.
S. Cristóvão. (55933)25

ALUGA-SÈ 
a casal sem filh.s,

quarto, com direito a saln, co-
zlnha e Incluindo gás. luz, ba-
nhelro c quintal. 2005. Pereira Lo-
pes, 45, Pedrogulho. (703*74)25

ALUG~A-SE quarto de frente .cm
casa de família, a rapn_ ou

moca qui trabalhe, fora: A rua
Paula c Silva 18, S. Cristóvão.

(85191) 25

dois
duns salas, cozinha.

ciuarto de banho è m?'s depen-
dinciss: á ruB-Leoooldo 17. furidos,
os chaves estão no 18. A-rí-ral.

\. (53684) 20
Áíiitr. .cn tSKcoicnte prcdlo. &*ilUSaSC r. Maxwcil 33, ten-
do dua~ silas, tr&s quartos e de-
mais dependência.. Chaves no
local. Tratar A r. do Ouvidor 80.
tsl. 23-1825. Ramal 26.J69.21)28

A LUGA-S-f linda residência para
f* paqueriá família do tratamen-
'O. com 3 ouartos. sala. copa e
(temais dTpcnd.ncias: bon varan-
<la, Jr.fdim e entrada para auto-
movei. U. Mearlm 03 (Groiaíi).

(85261)20
NDARAI' — Aluga-se casa â
rua Pontes Correia 131. casa

1. Chave- no n. 7. Trata-se â rua
Uruguaíana 08. (75212)23

ALUGA-SE 
uma boa cnsa com

¦1 quartos, A rua D. Zulmlra,
99. As chaves, por favor, no 111.
ondo re Informa. (53501)27
A 

LÜGA-SE quarto cm cnsa de
fnmllla multo sórla e de multo

respeito, a casal sem íilhos ou a
moça quo trabalhe fura, n&o pôde
lavar rim cozinhar; n rua Vis-
condo do Abaetó 2*1, Vila Isabel.

(95416)27

ALUGA-SE 
oasa moderna da

Companhia Simões, por 2808,
com sala. dois quartos, cozinha a
gi-3, banheiro completo e quintal,
no mais saudável bairro do Rio.
com ônibus e bonde. Lins Vas-
concelos A porta: ver A r. Vilela
Tavares 342, casa 29. Tels. 29-2391
o 335408. (95108)27

ALUGA-SE 
a .casa cia r. Rlbei-

ro aulmar.-jss 183 (Aldeia
Campista), com 4 quartos, 3 sa-
Ias. cozinha coin fogiio a . gás,
ciuarto de banho e quintal. Cha-
ves no lo-al ou A mesma rua 177
Trata-se A Trav. dc Santa Pita 40
loja. (55370)27¦ALUGA-SE 

por 140800Ò. «-.casa
•¦C3- s tia Praça Bar:
19.

5 da Praça BarAo de Drumond.
mitiga Praça Sete. (55726)27

ALUGA-SE 
quarto em casa de

frtmlUa; alutuet 70*000: á rua
da Babilônia 45, casa 7. Andarai.

(75172)28

Dr. João Lipiani
. Ema de Castro é Silva

Lipiani

Francisco Ciofíi
Clélia Cloffl. Dr

JL Cloffl, Ernesto d'Or
C p nhora e filhos, Gabr
JJ prio, senhora e fllh

Cioííi. Dr. Fellx
d'Orsc, .se-

Ca-
filhos co-

municam o falecimento de
sou marido, limão, cunhado _ tio.

As famílias do Dr. João i FRANCISCO CIO..I. o convidam
JL 1. tnlanl e dn D. Emn de ; os amigos a acompanhar o enterro.
KS Castro e Silva Ltplãnl, con- que sairA hoje. As 15 horns, ela

11 vldam torioí-, os seus paren- j rua Gustavo Sampaio 222 p:-.ra o
tes e amigos para assistir cemitério ele S. Jcfio Batista.

A -nisso, ele 30° elía. que fazem ce- (70628
-ébrar; em sufrágio dns almas dos aw< iMMi__Mii'i'"íiOTtnr^—m~~""~«eus queridos e Inesquecíveis _._..-._,_,_ _-_i-Tri-_\JOÃO e EMA. hoje, Sábado. 7 : AGRADECIMENTOAs 9 horas, no altar. | ,.,77WT. NACHMANOVICZ vem<*Jo corrente
múr tía Igreja da Cnneielr.rla. con
fessando-se desde jã acradccldas.

(53546

Dr. Artur Ortenblad
(7.° DIAi

^.^ Isabel Leiro Ortehblacl;
JV. Alberto Ortenblad, Rodolfo
hH Ortenblad. senhora e íilhos.¦ Li comunicam o falecimento

•de seu bondoso marido, pai,
-Dçro e avô DR. ARTUR ORTBN-
3LAD. ocorrido no dia 2 elo cor
rente, e convidam o.s parentes e
t-.mígoi; para assistirem a missa de
1." dia que üerá colebrada no ai?
tar-mór, ás S IS horas, Segun-
<ia-felra, dia 9. na Igreja da Can-
delarla. Antecilindamente agrade-
cem a todo*, que o.$ confortarem
ne.íte transe de Só-.-. (53673

LÜZER .
por meio desta tornar publico o
„.;_u eterno agradecimento ao dou-
tor Francisco tíe Azevedo Marl-
nho, medico da Caixa de Aposen-
tadorios da LIsrht, por ter o mes-
mo lhe onerado, com carinho e
demonstrado s'.'a Inconfundível
capacidade como oyeraclor.(70501

Agradecimento
Maria .Ceüa Nevares de Sousa

Pe.-elra. irmãos e cunhados, Anto-
nio Gonçalves Pereira, tio e pri-
mos e Teresa Nevares de Sousa,
agradecem a todos os amigos que
os acompanharam ne-se transe
doloroso e assistiram ft missa de
sétimo dia por alma do querido
FERNANDO CÍONÇAI.VES PEREI-
RA, no altar-mór da Igreja d?
S. Francisco de Paula. 95570

ALUGA-SE 
casa nova com qua-

tro quartes e sala. internos e
mais um quarto externo, á rua
Itapoan 1, e outra com 3 quar-
tcs e sala: A r. Itapoan 33, c. II,
ap. 2. eom entrada também pelar. Ana Nérl 94, onde se trata.

„___j ¦ (5.-63)23

ALUGA-SE 
boa casa com tres

quartos, duas salas. etc. A rua
São Januário 66, c. VIII, as cha-
v_3 A r. General Bruce r8ü.

(54626)25
ALUGA-SE confortável sobrado•"¦com 4 quartos, duas salas,

quintal, <»tc; A rua General Bru-
ce 234, chaves A mesma rua 280.

t'j4S25)25
ALUGAM-SE iala e quartos a•í»-rapazes solteiros A Av. Pedro

II, n. 374, próximo a Quinta.
(75080125

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te e cozinha ou bom quarto e
isala, em ca..a de casal; r. Leonoldo
225^ Andaral^ (58901)26

A" 
LÜG.VSE a casa n. 3, da
avenida A rua Ladislau Neto,

29, com dois quartos, duas salas,
cozinha, banheiro e demais de-
nen<lenc'cs. Trata-se no Banco
Português do Brasil. Tel. 23-2020.

(75149_)26
ALUGA-SE 

,S rua Leopoldo 75.
ótima sala de frente, com en-

trada Independente.  (95304)26

A~LUG 
A-SE 

~ 
luxuosa residência,

entrada lndeiendente, 3 quar-
tos, sala, banheiro e cozinha,
ouarto e W. C. do empresados,
A rua Uruguai 49. tratar no mes-
mo numero, apartamento 3. álu-
cu?l 440S000 e' taxns, com garajo
mais 408000^ (95597)26

A" 
NDARAI — Aluga-se por 3408
ótima casa com tres quartos

duas salas e demais dependeu-
cias: A travessa SA c Albuquerque
n. 6. Tratar é r. São Einto 26.
loja. Tel. 23-4340. _(85298)26
ANDARAI' 

— Alu^ím-se as" cn-
s?s, á r. Leopoldo 312 c A r.

Paula Brito. 24: tratar no boto-
qulm', A r. Leopoldo, 312.

(9_53£9)28
ANDARAI' 

— Aluja-se a casa
II da rua BarAo do Bom Retl-

ro. 876. próximo eo Largo do Ver-
dun. completamente reformada,
tendo fo?3o a gAs, banheira, aque-
cedor, tudo novo e fartura de
agua. as chaves na casa V: trata-
se na rua das Araujos, 74. arma-
zem. ' (53449)26

ALUGA-SE 
cnsa nova com 2

quartos, duas salas, rica cozi-
nha c banheiro, agua fria e eiuen-
te o outros confortos, rua Torres
Homem 224; tçatri-se a rua Sena**
dor_Euseblo 93-B^ (41999)27

A~_U_A-SE~A 
r. Xriviêr' dá Sli-

veira-, 80, 1." o 2.° pavimentes,
salas e apartamentos belamente
mobilados, oferecendo o máximo
conforto, a psqu?nas famílias ou
a casaU com filhos. Cozinha de 1 a
ordem. Tel. 27-5893. (60500)27

ALUGA-SE, 
Vila Isabel, uma ca-

sa, com dois quartos, duos sa-
Ias e com Jardim; A rua Emitia
fiamoaio 30, ns chaves no n. 2Ü,
fundos; tratar a rua do Rezende
58-A. (85180) 27

OALA ds frer
P lhos. i-.lu.tn
155 Vila "

VILA' 
IS

ees:i. c

frente a casal aem íi-
rua Mc.::«-clt

Vila lsãbei; (8S31M)27
HA'" ISABEL •— Alug.'.-sa 

* 
boa

om 2 quartos; du.s sa-
la.s, banheiro còmuleto, a fámll!*i
de tratamonta: f.íu**tl8l 330S. n.
Silva Pliito, 184-A. Tratar nn 192.

_(75001127
TRASPaSSA-SÉ 

uma boa 
"caía,

cm ótimo local, arbrirUatln o
arvores frutlforns, com 4. quartos3. salas, banheiro completo, òtl-
ma casinha o vetais d.nandon-
cias. Prero S?0S. Jr«^ Patrocínio
81. Ao larto do Jardim Zoológico.
Vèr até As 18 horns._(51717)27
íjOSOOO — Quarto a pessoa qin"trabalhe fora: A r. .raiulij ?0.
Entrar pela rua Acaiii. Jn*;*Jl*n Zo-
0I03ICO. (70282)27

TIJUCA

ALUGAM-SE 
confortáveis casas

da recente construçAo em lu;'ar
saudável, r. Gratidão 15 a 23, porto
da rua Condo de Bonfim e rua
Uruguai uo fim da rua Oilvelra
da Silva ao lado da praçn Coman-
dante Xavier de Brito, chaves 110
local; tratar r. Dr. Otávio Kelly
68. Tel. 48-4390. (95554)28

ALUGAM-SS 
sala e quarto, com

ou sem pensão: A Avenida 23
de Setembro 350, sob. (704241 27

ALUGA-SE 
boa casa própria pa-

ra familia de tratamento, com
6 peças; bom quintal e entrado
para auto, ri rua Petrocochlno, 67,
chaves no 33: tratrr A rua Rndrl-
go Silva. 18,_UiilversrK_j85'L70)27

ALUGA-SE 
o prédio novo da r.

Gr5o Pará 140. esquina da rua
Pelotas. Chaves no local.

185139) 27

ALUGA-SE por 550$, prédio com
4 quartos, grandes, duas snla*,

cozinha, dispensa, banheiro com
pleto, tanque com chuveiro, W.
Cí; quarto para empregada, gran**
ele porAo para arrumáçAo c quin-
tal. com galinheiro: A r. Sous_
Franco 158. Vila Isabel.

106*183)27

ALUGA-SE casa com 2 quartos.
.*"*¦ duos salas, cozinha, foalo a
carvão: á r. General Canabarro.
33. c. 7; trata-se na. mesma rm,
32^ (75018)25

ALUGAM-SE 
ótimos quartos; i

r. Fonseca Teles, 120.
.93-.0_.25

ALUGA-SÉ 
uma boa casa A rua

São Cristóvão 518-A, (rua Ge-
rontlii, 2). com 3 quartos, duas
salas, cozinha, banheiro e de-
mais dependências; Trata-se no
Banr-o Português do Brasil. Tel.
23-2020.  (75148)25

ALUGA-SE 
ótima e espaçosa lo-

Ja, A rua S. CrlstovAo 563. a
quem arrendar Juntamente o so-
brado da mesma, está aberta du-
rnnte o dia. Informações no lo-
cal. (75151125

ALUGAM-SE 
sala e quarto, com

entrada Independente; A rua
Psrelra Lopes 31. S. Cristóvão.

(95619)25

DOENÇAS DD ESTÔMAGO,FÍGADO E INTESTINOS

SALdeCARLSBAD
FRANCISCO GIFFONI &CIA.-RUA 1? DEHAIlCO.17-.tlO

A LUGAM-SE duus Brandes sa-
*^*-las com entrada independente
a casal, unlco inquilino; a rua
Paraíba 62. sob 154307)29

ALUGAM-SE 
duas vaKiis com

Dtínsào. R rapaz.?i rm casa de
pequena familia, tol. 28-4029. A
rua Sonador Furtado 25. araça dn
Bandeira. i 35200) 29
¦ALUGAM-SE,quarto oi;sala uob
-¦¦*¦ fundos, em casa de íaniilla de
T^t^fipelto e asseio) à pessoas de tra-
to; r. do Matoso 131, tem re-lefone.
Praça ün Bandeira. 170003)29

A LUGA-SE uma ótima sala ou
'"•ua quarto, com Uo- pensAo,
«m caia de máximo respeito; rua
Marlü e Barro. 412, Praça da Bem-
<ielra. (63900)29

* LUGA-SE qüãrto para 2 rapa-
"-.es em cosa de f.imllia do tra-
tamento; A rua "Senador Furtado
.135. tel. 4B-8240. (53830)29

ALUGA-SE 
um moderno e Ilm-

po apartamento, com quarto,
«ala, banheiro completo etc —
Aluguel 320S e as taxas. Pnra ver
A rua leuatemi 42, esq. da rua
<to Matoso  _ !_;______:__?

LUGA-SE sala coni :i Janelas.
com entrada Independente, em

casa de casal estrangeiro: ^ tra-
vessa da Soledade. '.2: (tranivor-
aal _ BarAo do Ijuatcmí I. Praça
da Bandeira. (95449123

ALUGAM-SE 
ótimo quarto, com

pensAo. tinra casal dl-ÍInto. c
vneas i,ara rapazes, A rua í Ma-
toso 80. Tel. f*l 0^27. (95011129

ALUGA-SE 
um grande quarto a

rapazes ou a senhor serio, com
Janela; A r. do Matoso 10-A. Io
andar. Esquina da Praça da Ban-
delra. (85290)29

ALUGA-SE 
ótima rala pr.ra ca-

sal sem filhos, A rua S. Luis
Gon;:a_.a 5S9, casa 4. (54721)25

A" 
"LUGA_-SE 

um apartamento,
com ou sem mobília e uma

p, ia d? frente, A rua Luis Gon-
zága; 51, 1° andar. (54535)25

ALUGA-SE 
um quarto de fren-

te de rua, a casal scra filhos,
à. r. Senador Alencar 1D.

(954.4)25
(""ASA 

— Alu_a-ss em ótimas
/ condições, com duos salas, 3

ouartos. banheiro com_le*o. co-
zlnha, quintal, etc; A r. Gutem-
bureò, 

'¦*-¦$, 
slugu***! com tax^.*.

450S: tratar A r. Melo e Soi:s\. 93
(50735}25

CiAíjÃ 
de respeito — Aluta-se a

-' rapaz ou p?.9oa mià trab?.1!^
frtra. b"a _:>,ii de (rente; fi r. San
Criatovfio 510. 1703313) 25

ORÁO — Ãluga-se A riia Cha-
ves Faria -CR. em 3. CrlstovSo.

a cas-1 sem filhos ou pc-^t eiu«
trabalhe fora. (75075)25

SALA para escritório ou outro
r-T)"li ilnno — Aln»°-sf* ft

rua Ur-Jjunlana 125. Io. (70004)33

APARTAMENTO 
— Rua Hsnrl-

que Morira 26 — Grajaú —
Alu_a-se nesse edlficlo com uma
sala, um quarto, banheiro, cozi-
nha e garage, tomada para radio,
etc. Tratar: F. R. de Aquino &
Cia. Ltda.; ii Av. Rio Branco 91.
6o, salas: 1, 3. 5 e 7. Tel. 23-1B30.

(53817)23
PARTÃllENTÕ — Aluga-si o
unlco vago. moderno, confor-

tavel. R. Ara::n, 155, Graiaú. Tra-
tar com Flaks ,A r. Rlachuelo.
n._130. (55715)25
ípA-AS modestas, para HOSo'-' 130S0OO. rom luz, perto dos
bondes Leopoldo-Andarai. lugar
sossegado e quartos para S08000
e 80S000, A rua Leopoldo, 372: tn-
formações no 288^ (53485)26

EM 
casa tíe todo o respeito —

Aluga-se espaçosa sala de
frente, para duas pessoas, casal
ou duas moças, com pensio, por
450S000. Pedem-se referencias; A
:-. Universidade 22.  (70409)28

E~SPLENDIDA 
residência',,"- quar-

tos, duos salas, quarto para em-
pregada, varanda, banheiro com-
pleto, etc. Aluga-se A rua Jacegual
n. 3, esquina da rua Felipe Cama-
rão; as chaves na quitanda no
lado. (63571)26

ALUGAM-SE 
duas casas, A rua

Alegre. 42, fundos, quasl < _
quina da rua Santa Lulza, tándò
uma 2 quartos, e sala e n outra,
3 quartos e duas £0.1 as, ambas com
gás, tipo apartamento. Indepen-
dentes e com o máximo conforto
moderno; trata-se no local.

(70139)27

ALUGAM-SE cm casa de duas
-**pc£sr*Rs, um cu dois quartas fi
cnsal ou senhora, unlco Inquilino,
trocam-se rsíercncios; à Praça
Saenz Pena 13, cosa 9. (53518)28
^ALUGAM-SE Ótimos quartos e
" saals, a caseis sem filhos; nAo
pódc cozinhar: A r. Haddock Lobo
n. 416. (64453)23

euiartos.
Con-

da 
"de Bonfim 801 e 1CI3. e De-

sembarn.-idor Izldro 99, Consolhe'-
Zenha 57. Tomaz Coelho 20.

salasA LUGAM-SE
•v» grandes e pecnenos, &

ALUGA-SE n cnsa da r. Uru-
gual 127-IX com 2 quartos,

duaj salas, chaves uo local, nlu-
guel 2859000. Trata-se no Bnnco
ele Credito Mercantil, A r. ela Qul.
tanda 71 a 75. (Si.s__'_?

AVENIDA 
NOVA -- Ãítigam-sã

ótimas enses nc.ibadns ds cons-
truir em vila de lindo as. peto, n
r. Conda da Bonfim 972. TlHica.
Preços modl-cs. Tratar: P. P.. da
Aquino (.: Cu. Ltda.: A Av. Rto
Ilvanco 91, 0", salas: 1, 3. 5 c 7.
Tol. 23-1830. , (33831)28
,-_v;LTjq.\-S_;. em-:;;H__doôÍ~Íio_bt"*- n. 458, npoíe.nto d? front.. a
pessoas de tratamento e distlnqAo,
cm rsiltl-2hc!t> de famiüa r.-spolta-
vel. Refeições sadias; tem moveis.

.54572)38
ALUGA-SE umn e::eelente sala¦^"»:!e frente a eas_l, em casa d"

família: A r. IInd. Lobo 43. Tem
telefon.. E.-cIgem-se refnreneias.

(53312)23
A LÚGA-SE casa confortável¦ÇJ- quartes, tr?s salr.s o mais

pendencies. ^ar^^e e gr?.ndn àulh- jtal; A rua Prof essor "Gabizo '355. 
|

 (54321)23'

AI/0GA-3E 
uma boa cazinha pa-

ra casal, com duas salas e um
íiranda quarto e aner.cs. A travessa
Matilde, fica transversal 6. r. Bom
Pastor na Altura do 103; preço2303 e taxas. (54316)23

de trata-'unrtos, em cr-ía de
f-imllla. cr^ pensfto dei primeiraordem, A A . Melo Matos. 25, ta-l?fone 48-8302. Largo da F.^un-
da-Felrn, Tljuon. ' 

(537241.t8

, 5
ft?-

QUARTO 
— Aluga-s« com pen-

¦ aílo cm cosa do família do trá-
ti-.mento; A r. Conde de Bonfim
n. 67. (70638)28'

TIJUCA 
— Aluga-so por 3008. •

208 tíe taxas. A rua JosA Hlglno.
172, n cnsn 1; chaves por favor no
n. 180; tratar, Urugualana 115.

(70336)28
TIJUCA 

— Alu_.a-se a caaa 8,
da- esplendida avenida; á. r

18 ele Outubro 88. com duos na-
Ias; tría quartos o mais uin me-
nor e dermils deoendenclas. Alu-
gunl 500J000. Tratar A r. Corldu
clc Bonfim 827, tel. 48-ÍB71.

(8305_1.3
TRASPASSÀ-SE 

casa com «l_u_a
movei

mini. 175.
Tratar A Dr. Satã-

(5573 li2n

ALUGAM-SE a casas-"•ros nio,

Arlstldes Lobo 77. Had.
Iblturuna 124. casa 5.

Lobo 453,
(:;ooo)28

ALUGA
¦f"*!{renteLUGA-SE grande quarto

ALUGA-FE por 285Í000. A rua
Uruguai, casa com duas ralas,

dois quartos, quintal, ce. Chaves
no n. 103, casa VIII. (54203)28

ALUGAM-SE 
bons qunrtos. cõm

todo o conforta, a pessoas ele
tratamento, sem crianças: A r.
Condo de Bonfim 579. (54117128

ALUGA-SE 
um bom quarto, pa-

ra ca"a'. com atua corrente è
nr-nsAo, A rua Condo de Bonfim, a r, Fclix da Cunha,
153. I53229128)

A LUGA-SE um ótimo qu?r*-o ele
•¦•••"Vírente. com todo o conforto"ara ramliia e com telefone. 23-
4094. A run Aguiar. 60. (75045)23
ALUGA-SE ótimo quarto, indo-•**¦ .ir-ndente. sjm moblll.i. com

pensão esmerada, a casal sem fl-
lho. R. Valparalso, 33. Tel. 23-
4990. (35233I23

de

tintos, em cnsn de família. Tro-
cain-sa reíerencias; A r. Barão tíe
UbA, 157, próximo A II. Lobo.

(3521!I.3

rnl.IUCA — Aluga-se conforteval
¦X rasidencla pnra família dj flni.
tratamento, dois Duvlmentpa. ga-
rat-t', terraço, todas comodidaíc;
modernas, com contrato d. un:
ano. Ver (a partir dos 13 horas),
e tratar a Praça Petrollna 12. —
(Conde d3 Eonflm). Tel. 48-0914

(62748J23
TfJÜCÃ 

— Aluga-se o conforte-
vel prédio assobradado da run

José Kí/jlno, G5, no lusar ma'i
saudável o arèjàdo da Tljuca ;tojw
3 sal rs, 4 auirtos, hall. cozinha
cepa. 2 bjnbsiro.. comp'etos eotíd
um tara ngua f.-la e quente: es-
peco-a varanda eo lado: Jardim.
oüihtal e galinheiro, bem corro
grr.nüa sala c banheiro oomplatn
tora, uara empregrdas. Flua a '0.
metros da r. BarAo d; Mssquii:.
e é esplendido para família et*
tratamento: nesta rua nio p?5-
sam bondas mm ônibus. Een-__.-
üelióiosamente sossegada, especiá*
monte á noite. O prédio ainda e.--1:»
hnbltado mas node ser vlstta.o,
tratar ran 0 Sr. Astorl, í r. '..*
d? Jíarco. 14!. lo'a. tel. 9Ji-d\>í.-
Aluguel 

'7003 
mansals. (55-580)2n

rpiJUCA — AÍu_.á--!_ por 510E0Í0
¦* mensais, com '^'dor iioneo,'
hom nredio recentemerite pintai"
com. 3 ouartos. duas sala... cózir.it.
banheiro, quintal entrada pnri
automóveis, etc.; tra'.?.-s? pa rva
Jace';i;3l 79. das H és 16 h.-,--5,
as ohaveá oo- favor va rua Vle:-
conde de Itamarat

(S
ALUG^r*- oara

AM-S2 boa sala e quavfco,
casal ou solteiro, em case

"• mui
sa | 1 c_

IJUCA. AlujE-se r)0-.-.l qur.T-o.
, _. . j-ensâo; a casal, er. caíadc família; nóda 1-iv.ir e cozinhar; _jí 'r>-nill- C- r"spelvO'. Triíf-s-5

2' SiVSfÀ- Peitei. 48-4711. 
(75210Í",

l352!0)-;3 | 
*2

Hua da Casca-
Aliigam-sé pra-ALUGAM-SE quartos, para ca- I ALUGAM-SE sala e ciuarto, a j 

"piJUCA
sais o solteiros, nom ou semi ¦'¦¦pessoas que trabaihem fora: A¦¦'•*¦ i -ia

ponsAo. com agua corrente; A r. rua Marquês do Valença. 63. Tel. v'1 xn . 
, „..-..H líibo 417 PensAo Diamantina I 48-9738. Tljuca. (54649)28 I CllOS ItOVOS, COItl tlOl. fl«ai.-

(63231)28.|;i-r_uQXr£E'-m-~h-_rcasa~com tos; sala. banheiro comple-
¦^*8 quartos, duíis salas, cozinha, to e cleriiass fieneiideiiiCÍas,

ALUGAM-SB 
salas c'e frente e

quarto mobilados, n casal sem
filhos ou cavalheiro d3 trato: A
r. Campos Sales, 148. Tei. 28-2S82.

(82668|28

ALUGA-SE 
uma ótima sala de

frento, independente, eom pin,
agua abundante, lua e telefone.
na rua Vilela Tavares 342, easa
29, bondes e ônibus Lins de Vas-
concelos. aluguel 1303, teis. 29-
2391 e 23-5450.  (951121-7
ALUGA-SE 

magnífica residen-
cia para familia da tratamen-

to, conforto moderno, boa gara-
ge. Preço 7503000 e taxas. Esta
aberta, das 9 ás 15 horas; A r.
Sâo Francisco Xavier 923.

(85168)27
LÚG.CsE por'250S e taxas, ca-
3a com 2 quartos, duas sala..,

fogão a gas. W, C. quintal e Jor-
dim. A r. Porto Aletrre, 25. após
o Jardim -ootogíco. Tel. 23-2830.

(85185)27

*»-dois quartos, duos salas o mais
depeneisnci_s, A r. Lula Barbosa
n. 63, c. 3. As chaves na mesma
Tratar á Av. Tome ele Sousa 144.

(93531[27
ALUGA-SE 

bom quarto ein casa
de casal & x. Porto Alegre 23

ALUGA-SE 
espaçosa tala em ca-

sa cie família ele respeito. A r.
Pralcssor Gabizo 151. a caiai sem
filhos, exigem-se amplas refe-
rencias. (54420123

banhe.ro, Área. cto.i a*"*^ Ro- , Ko-. qUislt.a_., Alirrueí 330S.ca £tf-A. casa 11. Chaves
sa 1. com o encarregado. Tel:

(75200)23

apus o

Tt.TATOSO — Alujam-ss aparta-
¦J-T-^rriõntos acabados de construir
com 3 quartos, grande sala. 2 ba-
nhelros, c-ontrdto 2 anos. na Tra-
vessn S. Vicente de Paula n, 6.

(54S07)23
ÍKA. A DA BANDEIRA Alu-

24. c.sa 14, um quorto a uma ou
duos senhoras. (70483)21

SAO CRISTÓVÃO

ALUGA-SE 
bom quarto de Iren-

t« em casa e'e família ele to-
do respeito, a casal que trabalhe
fora ou r, ra'iaz solteiro: A r. Ba-
rio de UbA 2. sob. (54733)29

LUGA-SE sãlã independente,
nao é de frente a moco. ou <*a-

SM oue não eoztnhc: A rua S. Va-
lentlm 48 Praça tía Ban-*"'--'. .

(537751JD !j

ALUO 
A-SE bom qunrto em casa

de famllln. a <-nsnl. com iodas
»s comodidades A rua do Matoso
187. tem telefona. (70523)29

ALUGA-SE 
o apartamento n. 5.

da rua BarAo de IguaL-mi 42.
Praça da Bandeira. Ver das 8
és 9.30 horas.

ALUGA-SE bom apto., com 3
•*"*- quartos, sala e mais depen-
dencias, com modernas Instalações,
ii r. Sousa Valente, 20. proiclmo ao
Campo de S. CrlstovAo e Figueira
de Melo. Aluguel 380$. (55270)25

A LUGAM-SE dois quartos mo-
™- bilndos. com liberdade: A r.
S. Cristóvão 297. sob. (53345)25

ALUGAM-SE quartos ou salas,
para cnsals sem crianças, cm

prédio com muita ordem e bas-
tante agua e grandes áreas, pre-cos de 80S. 90S c 12CS: A rua S.
Luis Gonzaga 303. 141808) 25

ALUGA-SE 
uma c.-.sa com dois

pavlmentos. tendo 7 quartos,banheiro, quintal e mais depen-
dencias. a rua Oto de Alencar, 20.
transversal á Morais c Silva e Ge-
ner.il Canabarro. (31018)25

A LUGA-SE quarto a casal: A r.-^¦Dlns dn Silva 24. travessa da
rua Ana Nerl. (54511125

ALUGA-SE 
cosa com 3 quartos,

sala. e-c.: á rua General Ar-
golo 71. tr-tsr cor.l RiZ—t. A Ave-
ulda Rio Branco 103, 4o. sala 31.

(54107125

Ver
(93489)29

ALUGAM-SE 
confortáveis anar-

tanvmtos novos cnm todos os
*•«rtence.i: A r. Hliario RI»v"ro 30.
Praça da Bandeira.  (85234129

ALUGA-FE 
lo'. A TU-» díl Ml-

?osi 164. 0'*ima si'ua"ão Me-
_e 6x10. Com 3 portas. Tem mils
dois quartos, uma SSÜa Entrada
Independente. Trat«r: "P-nlab"
P.u_ da Quitanda 43-A. Io an-e.u*

ALUGA-SE 
A rua Dr

283.
SA Freire

casa 2. um quarto a casa!
rem filhos. DA-se prrferencia a
ru**m trabalhe fórn. bairro s. Crls-
tovâo. _ 195270125

ALUGAM-SE 
salas c quartos: A

r. Dr. SA Ferreira 116. Gene-
ral Crnabarro 41 c lbituruna 1S4.
casa 5.  164933)23

ALUGA-SE quarto, para caiai
ou 1 moços, casa ds familia

R. Dr SA Freire. í-3, c. 4. SAo
C.-islov-So^ (51253)23

asa__ mígnlíicas.

GRAJAU' 
— Aluga-se saleta de

frente e quarto, juntos ou fto-
parados, com pensão, A run Gra-
Jaú 71, om casa de família distln-
ta. unino Inquilino. (55909)26

/-TRAJAU'

ANDARA»

ALUGA-SE 
sobrado novo, com

sala. 3 ouartos. banheiro com-
pleto c lindo terraço, A r. Maxwell,
:I59, esq. Pontes Correia. Ver e tra-
tar na mesma. (54042)20

ALUGA-SE 
o prcdlo com todo o

conforto, a pessoes do trata-
mento â rua Barão dc S. Fran-
cl:co 76; tratar A rua Estacio de
Sá 154. (95301)26

ALUGAM-SE quarto e snla lnde-
pendentes, a casal de trata-

mento. sem filhos, ou senhoras
sós. R. Fcrrsira Pontes 105. An-
dnrai. (93232)26

I.UGAM-S-
p.cnbadas de. ronstr'Ur. comA

quartos ótima rala. banheiro

ALUGAM-SE. 
1 ou 2 quartos, c]

pensAo. per 450S, A r. Senador
Muniz Freire, 63-A, tel. 43-8400.
Sr. LeSo. (54343)20

LÜGA-SE casa, com todos os
reaulsltos mod-rnos, 2 grandes

quartos, 2 salas, abrigo para au-
tomovcl. etc: aluguel 420S000. R.
Campinas 112, Grajaú. (95251)26

A*-LUOA~SE-ótlmo-bungalow 
de

construção recente, altos e
baixos, com cinco quartos, duas
salas e todas as demais depen-
denclns: vêr e tratar A r. Uberaba
61. Grajaú. _B?__.80.._-

A..UGA-SE 
casa com 2 quar-

tos. 2 salas, banheiro, cozinha,
etc: à r. Senador Muni- Freire
65110. Chaves na c. 8. Fone:
43-2736. Andarai. (53873)26

LUGA-SS ca.;a. com 2 quar-
tos. duas saiu, A r. Duques»

de Eraga»ça, 77; as chavrs no 73.
_(53711126

LUGA-SE- um ótimo bungalow
da construçAo recentj. com 5

quartos* duas salas e todos os dc-
mais dependências. Altos e bai-
xas: vire tratar A r. Uberaba 81.
Grajaú. (62660)25

GRAJAU' 
— Aluga-se um con-

fortavel aoarteimentn com ou
sem mobília, A rua AraxA. 147-A.

(559S5)26
Alugam-se aparta-

mentos com todo conforto,
desde 280S. Tratar A Av. Juilo
Furtado 193, casa V. Tel. 48-
9117^  (75118)23

GRAJAU' 
— Prédio com -4 quar-

tos. garage. etc. aluga se por
600*000. o da rua Araxá, 79.

(85123)28

Jardim Zoolorlco.
 (53380)27__.

ALUGA-SE a casa da-Av.
"racaníl 653. recentemente re-
construída, com tedo o ooit.orio.
2 banheiros, despensa, ett*. Tratar
no n. 655. (33882)27'ALUGA-SE 

a casa 22"cla~rr"jor_e
"¦ Rudge 53; chaves na casa 5 é
trata-so no Banco Nacional Ultra-
marino, A r. da Quitanda 120.

(75117)27
A LUGAM-SE quarto c sala a ca-

¦*¦**¦ sal sem filhos. R. Trortorn da
Silva 735, casa VI. (75132)27
VlUGAM-SE sala e quarto" A r.
"¦Barão dc Mesquita 434.

(54573 )_27
A LUGA-SE mobilado ou s?m mo-

¦f*veis. o prédio da rua D. Zul-
mira 1C0. com 3 salas, 4 ouartos.
ssndo um no quintal, aaleta pura
refeições e banheiro completo;
trata-sa no locai, elas 10 horns em
diante. (85451127
4LUGA-SE 

em casa de pequena
família, um arejado e espaço-

so otiiirto, para casal ou senhora
Idônea. Rua D. Maria 60. casa
21. Aldeia Campista. (70512)27

ALUGAM-SE 
amplos e arejados

quartos a pessoas c'3 fino tra-
tó cru casa de todo respeito: Ar.
Mariz c Barros 200. (53879)28'A_~LUCÍA~SE"cm 

ca-a de pequena
^'íamilla (unlco inquilino). 2
quartos.' juntos, tloo apto., com
todo o conforto pf"n casa'.. Rua
Delctado de Carvalho 70. Tel. 43-
1020. _ (55369)23

A"L_GA-SE 
a oasa 11 d.i r. Silva

Ramos 45, com 2 quartos. 2
5alnf. fogSo a gás. o;auentador e
pequeno quintal, próximo A Es-
cola Normal. Chaves no arma-
zem. r. Martins Pena 1. v (85032)28

VLUGAM-SE" 
uma sala e um

quarto. Junto-i ou se.nrados.
com entrada Incleoendente. com
ou s=m pensfio. a ca-al sam filhos
ou mocos do comercio, á rua Ba-
nio de' Plrasslnunga', 73-A. proxl-
mo A Praça Saenz Pena.

(95242123
LUGA^-E, pKT-ã- casal, sala o«
quarto, com pensio, em casa

de familia: troc.-nr.-i-5 referencias.
R. Barão ele Itapa_lpe, 53. proxi-
mo A H. Lobo. __ (55744128

ALUGAM-SE 
"¦' 

ótimos quartos,
com pensão, a pessoas ds tra-

to. Fornece-se a domicilio. Subll-
me PensAo. H. Loio, 191.

(55660)28
LUGA-SE?a/cása-térrea; com 3
quartos, du-5 salas, cozinha,

cnm fogAo a güs e quarto de ba-
nho: alugusl Snas com taxas c
flador idôneo. Tratar na r. De-
sombar-rador Iskiro. 179. bonde
Fabrica. (70139)28

LUGA-SE n rapaz do comercio
ótimo qu:

ALUGA-cili; grande porão hàbí-
tavel A rua General Roca 71.

Tljuca. __ 154549)23
ALUGAM-SE 

sala e quarto em
casa de familia. pequena: A

r. Haddock Lobo 327. (70533123

u*

ALI
-"•CO

Independente; A
dão-se e pedem-

(62370)28

ALUGÍcasa

GRAJAU* 
— Aluga-se bungalow

com três quartos, duas salas,
copa, quarto de banho, cozinha,
varanda, quintal « Jardim: A rua
Marechal Joffre 168. Chaves no
local da3 11 As 18 horas. Tratar
com Andrade. Tjl. 43-2900.

(75217)23

GRAJAU' 
— Aluga-se para fn-

mllla tle tratamento, a casei
da rua Uberaba. 118. (75031)26

GRAJAU 
— Alugarso sala a ca-

sal sem filhos, A r. Caruaru.
22. (85217)26

QUARTO 
Independente, para cã-

ral, com multa agua. luz e
bondes A norta. lugar sossegado o
familiar, SSt.OOO a 603000. A rua
Leopoldo. 283. Andaral. (53485)20
U„„ Antônio Salema 22. Aluga-
I»u'1 mos a casa n. IX c!?sta
vila. tendo 2 quartos, duas salas,
banheiro e cozinha. Chaves nica-
sa n. IV. lowndes & Sons, Ltda.
Alfândega 81-A. 23-2772.

(53804)20

VILA ISABEL

ALUGA-SE 
confortável residen-

cia A r. Teodoro da Silva 699,
com tres salas, quatro quartos,
banheiro completo e mais depen-
dencias, com grande quintal, para
família de tratamento. Ver e tra-
tar no local, das 10 As 17 horas.

(55815)27

ALUGA-SE 
bjm quarto em casa

de família r. Araújo Lima
n 133-S. V. Isabel. (33349)27

ALUGA-SE 
ótima, A rua Jor-

ge Rudge 143. chaves no 149^
(83026)27

Plratinl. 18
se referencias.

LÜGÃ-SE 
~ 

ou cõnnira-so uma
com 4 quartes. duas sa-

Ias, quarto parn empregado c ?a-
ra^e. nas ru.is Conde ele Bonfim
oii' Haddoclc Lobo. Telefono.- pa-
ra 48-1171, das 7 1 '2 As 11 horas
e das 19 As.21 horas. _. (62_947)28

I ¦rLUGÁM-SE~2 qunrtos Juntos
-rV-ou seoarnclos. are.iados. em casa
de família rie respeito, a pessoas
de tratamento, com nínsão boa c
farta: r. Felix da Cunha 48
telefone.

A"LÜG*Á-SE."a pessoas distintas,
quarto cr" i pensão. A rr.a

Had. Lobo 181; (S504'|2!1

ALUGA-SE 
ótimo apartamento

n. 2 cio prédio n, 198. da Es-
trada Velha da Tljuca, com qu-?.-
tro grandes quartos e demais dê-
pendências, em cantro de Jardim
e pomar. Aluguel 4503. 170557)23

ALUGA-SE quarto a pesroos dis-
tintas, trabalhando fora, sen-

do unlco inquilino; A r. Proies-
sor Gabizo 204. Pedem-se refe-
rencias. 154735)28

ALUGA-SE 
o prédio da ma S-O | _¦ ___¦:

Cláudio 4, canto ria rua Co- j CENTRALUna. tem 7 quartos eom agua cor-
rente, 3 salas, despensa. cozinha,
banheiro completo o de criada,
garage c graneis jardim; trata-se
no mesmo. (85507)28

\T7UGA-SE, 
nõ- rua" S. ..Francis-

ca Xavier, 35 a cnsa 4, para
pequena família üa fino trata-
mento, a chave com o encarrega-
elo; tratar pelos tels. 27-0555 a
27^350.__ (85245)23
XlÜGA-SE óti„ia~Vasa f-mforta.
"vel. na Tljuca. com 2 paviman-
tos, cada pavimento tem 3 quar-
tns e duns t-aias. nlnjam-se Juntos
ou separados, só s» alugam com
dinheiro em deposito. nAo se acel-
ta flador. Ver c tratar na mesma,
A run Carvalho Alvlm 15. trans-
versai A rua Uruguai. (60334) 28
APARTAMENTOS — Alu-am-se

-"ótimos, á rua Domínio da Ga-
ma 5, com acomodações para fa-
mllla de tratamento. Chaves com
o encarregado. (70332)£3

PARTAMENTOS — Al_ga_i-so
2, recentemente construídos,

<_im ótimas acomodações pnra Tn-
mllla. sendo um terreo; aluguel
5008 e outro ocupando o Io nn-
dar. por 600S mensais; A r. Sio
Francisco Xov,er_16!.__i_5y_3012_8

CASA 
— Aluga-se confortável, a

cnsal ele tratamento, com dois
•quartos, boa sala de jantar, va

Trata-se na Sccçãn Predial
r.a Bnnco do Comercio. —
Tel. 23-4593. (55696)26

RUGÜTl. 1ÍS-A. c. I ínÃo é
avenida). 4 ouartos. duas sa-

( Ias. quarto de banro completo.
garaje. etc; ver a qualquer ho-
ra e trs.tar peto tel. •? 1-5438. da;.
12 As 15 horas, com Rogerli.

__ (41753)^8
Õ3ÕSÕÒÕ — Casa de frente, tipo
** aoartameiito; é r. Eduardo Bi-
mos 31. Largo da Segunda-, elra.
Vêr dns 12 ãs IS horas e tratav
das 12 ís in horas, na rua. di
Constituição 61, sob. Tsl. -22-452"t.

(54047)2»

SUBÚRBIOS

LUGA-SE boa casa com todo o
ontorto. aluguel 1408000: á r.

Comendador Pinto 173, as chaves
ua casa 1, Camplnho.

(62023) Zi
. _uua_i"-_ casas u partir ò«

oCO, com agua a luz, torrad-j
e assõallindas. A Est. Rlo-S. Pau-
lo, 2721. próximo uo Campo de
Aviação em lrente á Escola Pu-
blica! ;; (37Ü72JKU

ALUGA-SE 
a cnsa 32 da r. To-

nente Azaurl, Eng. Novo; ena-
ves nas obras nos lundos e trat--.
se na r. General Pedra, 147, sob.

(62627)20

ALUGAM-SE 
boa e arejada saln

ele frente, com entrada lnde-
pendente e um qunrto com duas
Janelas, a cavalheiros de todo res-
peito, cm casa de família. Rua
elos Artistas 59. Aldeia Cimois-
ta. (54640) 27

SE uma saia inteira-
mente lncieoondentc. a casal

que trabalhe íóra ou a moços,
A run Visconde de Sta. Isabel 3".
— Vila Isabel. (75140)27

ALUGA-

ALUGA-SE prédio com garage. 3
quartos e 2 salns, com ba-

nhelro comoleto e mnlõ depen-
dencias: A Trav. Álvaro 197: tra-
ta-se A r. BarAo do Bom Hetlro
n._215. (^ã4741>27

ALUGA-SE quarto de frente e
IndeDcnclente a rapaaes ou M-

nhor: A Av. 28 dc Setembro 25,
sob.. Largo do Maracanã. V. Isa-
bel. (54775127

ALUGA-SE 
ótima sala de fren-

tc. Independente, com pia,
agua abundante, luz e telefone;
A rua Vilela Tavares 342, cnsa 20.
bondes e ônibus Lins dc Vascon-
celos, aluguel 130S. Tels. 29--2311
e 23-5486. (95112)27

CASA 
moderna para pequena

familia, com 3 quartos, quintal
terraço e todas as comodidades:
aluguel 320S e taxas. Bairro Neu-
sa. r. D. Maria 60, Aldeia Campls-
ta! (33382)27

BOM quarto — Alüga-se á casal
sem filhos ou senhoras, edu

cados. em casa so;:segada. de pou
cas pessoas, de trato; tem tel: fon:
e direito A cozlnhev. R. Teodoro
d.> Silva 450. (33513)27
IOJA 

— Tras.cssa-se, ds cha
1 péui. com ótima moivdn. Av.

.97; 102313)27

tem
(70340123

ALUGA-SS 
bom quarto em cnsa

de família de todo o re5pclto a
casal ou 2 rapizes. podem-se refe-
rencias, com pensfto, tem telefo-
ne, rua Haddoclc Lobo 32;.

( _,_..l-l) áo

LUGArSS' em, bungalow snla

randa, ouarto de banho completo
e quintal, as chaves est.io nn run
Bam Pastor 118. 170434) 23

CASAL 
educado cede 1 confor-

tavel aoartameiito. na Tijuca.
1 ou 2 ouartos. com ou s?m pin-.
sAo a nessoas ciua rióm referencias.
Ini'orniaçcíe3 peio tel. 43-4293..

(95830) ue

E3TS. 
bA~Nov3~ ela Tijuca 137

— pluga-se esta boa casa com
tíu-^s saias, dois quartos e co-
zlnha. por 2308000 mensais. Do:s
mese-i de deposito. Chaves na ca-
sa_165. J_ _.GÍ__.'_-S

cosa de familia aluga-se
a ou quarto com penrão, a

nasal de tratamento, A r.n Alzira
Bra-id.-.o. 30. (63254)28

ALUGA-5S 
ou vende-se ótlrr.u.

casa, recentemente constru:aa,
duas salas. 3 quartos, copa, ba.-
nhelro completo, cozinha moder-
na. Jardim, entrada para automo-
vel. Ver c tratar a Trav. Comer.-
dador Phlllpps, 58, Meyer (Dif-i
da Ciur. -- Asilo dos Cegos).

(41338IFU

A.LUGAM-SE dois quartos e sa.n
casa de um casal sem fi-

lhos: A rua 24 de Maio 406. li'--
uçào cie Rlachuelo; _ (54247IC0

LIIGA-SS bom cômodo, casa do
família distinta, a cavalheiro

distinto. R. Abolição 135. Lnge-
nho de Dentro.  ^^ifL'-?

bungalow, a Aveni-
Amaro Cavalcanti 397. To-

elos cs Santcs: as chaves na venda
da esquina; A r. Cürupaith: car-
ta de fiança, aluguel 350S e tn».as

i55619_lt0
AliUGA-SÊ um apartamento
" com todas Instalações moder-
nas e seia amplas peças, prop:-'.;
parn familia: A r. Llno Teixeira
ii. 22. antigo Jocliey Club; trat?.-
se A r. Rodrigo Silva 40, Joalherlr..í541'c'3)3'l

ALUGA-SEda

EM 
¦

saln

Acom ou .sem mobilla, a cisai .-Mr;, ,.., ,.,.,;¦.,..., jivliim a'.u-
que trabalho fora ou rapa.', sol- J*_, _,Tsjado h
telro distinto: a r. Conde d.- I -,-' ...
Bonfim E4,i. 7. Tel, 28-7863.

(7.'" 37) 28

ALUGAM-S3 
4. casas acabadas

do construir, com 6 divisões c
todo o conforto moderno: talar
na r. Haddock Lobo. 

^bioa^il

ALUGA-(
pen
trai

ri,

pendente,
trabalhe

23

' LUGA-SE o ótimo prédio da
^rua BarAo de Mesquita 179.
com a:-.*» quartos e demais aco-
modações para família de trata-
mento. Está aberto. Informações
telefone 27-1I49. (85020)26

A LUGA-SE
^quart-s o

casa com sala. 2
mil dependências;

rua P.iu:_ Brito 113-A, vila. c&sa
I; trat_--s na casa III. Andaral.

(54450126

«U--, »~-« S133. _33333l.J

completo e fcgAo a gis. Alutru-l j \ LUQ A-SS quarta
230S e t«XES 20». a r. Anf. Nerl 182. -"CasalJ,:;<ccr.te e

(34362123 Uberaba^ 23. casa I

rto a ».nnoca ou
dür! |ptT. roa

, I (70443)23

ALUGA-SE 
magnífico aparta-

mento a pessoas de trato, com
sala, 5 quartos, dependências ne-
cessarlas, c com entrada comple-
tamente independente, A Av. Ma-
racanft. 373-A (95321127

-UOA-SE confortável prédio.
com 2 salas. 4 quartos e en-

trada para automóvel: A r. Ju;-
tinlano da Rocha 156: aluguel
600J; as chaves no 150. a. lado.

(55868)27
LUGA-SE o ótimo prédio da r.
Vise. dc Abaeté. 14. c. IX: cha-

ves na casa VII: trr.ta-se com o
Sr. Selxes. na SecçAo Predial da
Cia de Sfguros Vareg"strs. A rua
1° de Marro. 39. l"_and. (62888)27

LUGA-SE-. ótimo prédio da r.
Luís Guimarães. 93. pôde ser

visto da3 8 As 16 horas: trata-se
com o Sr. Sel-es. na Serçio Pre-
dal d\ Cia. dc Segures Varegis-
tas. » r. _.• dc Março. 3D. !<¦ «-nd

QUARTO 
espnçoso

A Av. 28 de
Vila Isabel.

Aluga-se
Setembro, 17.

(75030)27

ou'ntal
02889)27 horas.

QUARTO 
— Aluga-so em casa de

casal sem íilhos a outro casul
ou dua« mocas qu? trabclhetn
fora. exi"cm-se refcrenclss. tel.
48-1283. MaraennA. i95622)2i

R~FSFDENCIAS 
confortáveis, com

¦ ótimas Instalações o magnlfl-
cas acomodações para fnmllla do
tratamento. ah'»am-se A rua Der-
bv Clube 85. Vêr e tratar na ça-
si 4. (54SG3J2i

T"raSPA_SA-SE 
a essa 4 tía rua

Jorge Rudge 188, com dois
ouartos. rala. ccilnha com foi.:o
A gis. banh?'ro com-olcto o ue-
ouer.o quintal, aluguel 28C«:_tr^-
ti-se no local. (70483] -7

\*-ILA 
ISABEL — Aluta-se a ca-

sa 9 ela rua Sousa Franco. 112.
com Q que-tos. duas salas, bom¦ etc. Vêr tíepol-s das IO

^ÕJ-il^J**

-,E A r. Uruguai. 48, em
o íamilla, quarto lnde-

v. moços ou cnsal eiuri
íóra. (_!477)__8

LÜGA-iÜl cnsa. nova, com 7
divisões e todos os requisitos

modernos, oreco razoável. Falar
no mesmo local, 373, apt. 2. Rua
H. Lobo. (02703)28

A LUGA-òE belu apartamento
acabado dc construir, A r. Jose

Hlglno. 2."7 (apartamento 20-B).
com 2 _r. neles qunrtos. sala o
mais depiadonclasi Informações
no aoarti rentoJiO; (41822)28

ALUGAM-SE 
"quarto e saia. cm

casa d? família. A r. Barão de
Itapaglpe. 432. (553S9)23

A'LUGA~- 
_ üma cãsii rom tres

a-io.-.ent. s. cor 150S000 e uma
outra por 120^.000. na rua Paull-
no Noguei',1 153. Muda ela TI Ju-
Q1t (5í>U 4 3 ("O

LUpA-sTsãiTi, grande, ele fren-
te: lior tT03 c quarto. 'íor 50__:

A r. Aguiar. 63. (35112128

ALUGA-'!'-; 
o endir terreo da r.

JoA. âü Ma*a. 40. Tratar a r.
,a5Q^.:'.L7^.^idi.7^l6-3;-|-
"a 

LUGA- rB.grande e conforta-
•Ave! ouarto. com pcn»Ao. com-
portanc-o pVrusna fnmllla: A rua
Prof. Sr. Cabl_o. 105. prox. H
Lodo. (83130)23

uma vaga p.i-n rntjzr. solteiro: a
r Pelix- ra Cunha. 34; teiaton?
38-2430. í35237|2B

F' 
Ãm"ÍLIA :- der- tratamento, olere-
ce em sua confortável residen-

cia. ótima sala d? lrente qunrto
com entrada Independente, com
pstisSó, a casal ou rapazes de il-
no trato^^ r. H. Lobo. iZO.^

P"Ê'Ssao 
familiar — Alugam-s?

2 quartos, mobilados, para sol-
telro ou casal. Marlz e Bármí. 349.

162680)28

P—RÈbíO 
MODERNoT~TijUca —

Vende-se. acnbndo de construir
com s«:s ouartos, garage c de-
mais dependências, centro de ter-
reno, todo pintado a Grafltcx'.
banheiro de luxo. Ver a qualquer
hora, a rua Martins Pena 12.
junto a Praça Afonso Pena. Pre-
co 150:0003. Trata-se A rua S.
Josê. 70, 1» andar. S|A; Paula
Afonso. __ (85039123

PARA 
c.-sals de tratamento, alu-

T.m-s? quartos cm casi dc fa-
mllla, com nensAo ele primeira
orde-"- pedem-sa referencias; a
Av. Me'o Matos. 25. Largo da Se-
gunda-felra. tel. 4a-830-;...-„-,„p

(53725.28
ORTA. própria pira alfaiate —
Aluga-se A rua Had. 

ffbo.147,
Al liga-se

ALUGA-SE 
cnsa. nova. com dois

quartos, duns salas, garage,¦_' banheiros e- bom quinta!-. _ ri
Cotia, 11. Rocha'. _____l______i3J
A~-ÜgX^T---"cnsa 

5 da rua D.-.
Gàrnler 220. da constru-.-i.-i

moderna e com ótimas acomode -
cões pura família, acerta durante
o dia. aluguel 270SOO0. Trata-se s
rua Teixeira Soares 39. Praça c r.
Bandeira: (53438.80

ALUGA-.ÇÊ 
ótima cisa cj dua?

.«ala.., três quarto., cozinha *
banheiro completo: A r. Visconde
de Niterói 66. c. III, l-tt, com o
Sr. Carvalho, no3 fundes.

1 Itcíi1»)

A 
LÜGA-SE apartamento com c
salas é 2 quartos e demais de-

pendências; A r. 2 de Maio 113-H.
Sampaio, trata-se ao lado.

(64101)80

A LUGA-'-
1o1

tr.mor.to. rira

A rua Itacuruiso n.
111, a pessoas ele

casa com 2 qi

UARTO do frente
uma senhora em casa de ta-

mllKi .-. Tomaz Coelho 1'-.?"^
Saenz Pena. (i02«l)-»

Q
mil
dada Praça

ÜÀRTO
s q

r?sal se:n
aluguel

Alu-ta-sn para duas
trabalhem fóra ou

ft_aos pôde cozinhar,
.:¦., -uti 75'0ilO. uedem-se referen-
Ei rua Pinto Flgue!r-«o |jTüuca. (_i0033l^3

UARTO — Aluía-se. a rapaz

\LUGA-SE 
o bungalow da rua

Maria Benjamim, 72. Pôde ser
visto. Chaves por favor no n.» 73
da mesma rua. Trntar A r. da- tim-
landa. 201, sob., com o Sr. A.u'-
naldo. (33510)30"/TlUGA^sI na ,_taçAo do Rc-
•^'*-cha. por 250$. A r. Bandeira do
Gouveia 34, o andar terreo deste
prédio novo. com boas acomoda-
cóes próximo ao bonde CascRd-.s-
rv 03 chaves no sobrado, pari.
trata- A -. S. Pedro, 185. 'e'-*''"
na 43-31 rf). (53248)E0

ALUGA 
:E cnsn, com 2 qy.-.rtos,

snla. etc: aluguel 2108 e taxes.
Vèr fi tratar A r. Augusto Nunes.
44-B. Todos os Santos. (55335)30

* LUaA^SErpaWfamllía de tra-
¦"¦tamento, 1'r-da casr. cl 5 que—
to- e duni salas, construída eçi
centro do terreno, com agua nas-
conte e luz elétrica. Uigftr alto .•
multo saudável. Pnra vèr Ar. Ir
eobaça. S9. Est. de Ricardo de A.«
buqueroue. Trata-se A r.
Feljó. 10. - " 280S.

Rebento
(53609133

trn_ Q_--.cté, bo" VXVi\o: ti ma
 -u"- ' Cond» de Bonfim. 272. sob. a 2

tos. duas aalas. banheiro compte- | ^ da Praça Sacnz P'»?-,.,.
t. varan 1 Jardim e ou.ntal. (8ji63)-S
alúguelJCCrOtX) .-.--.,'¦.•• 

->•. ¦

ALÚOAM-S
(55987)28~qunrtos-de frente'^¦Tuntos 

ou separados com p:n-
.-.-J - o.^.'= ou solteiros, todo o

Conde de Bonfim6UO
conforto: A r.
C24. Tl.uca.

R_sTd_NCÍA3 
confortáveis, com

ótimas acomodações para Ia-
mllla Oe tratamento, alugam-se.
_"rUa Uerbv Clube. 85. ver¦ «.tra-

na cnsa 4. ¦*'¦¦"'

TÃJGA-SE boa casa. por
As^q-artõs.^düàs saia^. etc: A

r,-i_-abl-a 51. trav. da r. re-...... .1.a. o^dos 
os

195255)30nente Costa
Tratar ati 13 hora-.;"*""__GA-SE casa. Dois quartos.
Ai™ salas. gAs. etc. R. MOM
de Araújo 33. Cachambl. Bondes

?0 
José Bonifácio e «^U^AbOj

lição.

ALUGAM-SE 
A

Valença r.s. 13>nça r.s. 13 e 15. duns con-
fortavels rosas com tres auartes.
duas salas e mais d.pjnd-nrliuv
.s ch^v-s A r. C-.dliíi Bonfim
I2B. Tratar A r. do Mem-rto 13

.03553)-3

.Qftnsts 123 tRr i:
_„ aTENS~Pens. casa nova, aluga-
d' O se com 3 quartos, M^.&Mg?

de banho e mais comodidades.
alu.uel 3753 e taxM. .B*VJ*??-^,i-l 34 Drcx*.~-.o a B.-rAo tle Mes-
Tulta; i^tn-.A Av. Marechal Pio- -*>£$*£¦*$ 

Z$™&*

ALUGA-SE 
em Piedade, n .tua

Teresa Cavalcanti. 25. cosa aca-
bada de construir. «P° r3'"***.
com 2 quartos, sala. saleta de en
trsda, fogAo a gAs e banheiro com-
piei», a 2 minutos do bonde CeS-
cadura e 5 minutes do tr-m.e,

riano 133, sch.



-1'jarto de fronte, espaçosos c iiro
íados; _ r. Vlac, de To-antlns. 31
Mever. (5.052U'

ALUGAM-SE. 
em cas.» entorta-

vel de casn! tem filhos, sala e
¦ TO T
37.

Meyer; t."11"»-130~A 
LUOA-SE cnsa, com ditos sa-

-".as, 2 quartos; coílnha c ba-
nhelro. A r. General Belfor, 24. na
2C_t, elo P.oclia. Tratar com Salva-
dor Guedes. A Av. Marechal Fio-
.lano. 27, sob., tol. 

^<$à„,30~A 
LUOA-8E na Piedade, à rua

-•eV-joiio Pinheiro, 65 »i casa 1. corn
_ quartos, uma sala. co-lnha «
eis, banheiro e. área: trata-sü a
rua Silo Francisco X-Vier. loB.

.700íi)SQ"ALUGAM SE'ótimos quarto, em
¦"¦"V casa s.rta c sojsegada. a ru«
S4 de Maio. 357 Rlachuelo.

(85485130
08,34 ele Maio.

2 i
cozinha. dispensa

LJGA-3K A
sob., com duas salas, 3 qu»'

para fa
(75110133

A

A
tos. bnnhelro  ---.--
. quarto d; empregada no quintal
por 3508 e taxas, a família de tra-
tamento sem crianças: chaves no
3:2. onde se trata Inf. t .'¦•'.?:
í388 |70.86l30

LUGA -S_r"_ma~*Í.jã~com duas
portas, próprio pnra barbei™

ou sapateiro ou moradia; A r.
Campo da Botija 39, bonde Cos-
cadura. saltar na csqiiina.de,-.Pa-
_re Nobrega. prego 73». .(ffOOg _____g

l"Üg""""*5È uma casa; A traves-
sa Rio Cranda do Norte 03-

... casa II. Meyer, por 210.000 e
taxas. Tratar A r. Coronel Rangel
_03, Cascadura. até ás 12 horas
ou i r. da Alfândega ns. 20 e 35.
corn o gr. Cleto. (70033)30*"LUGAM-SE_duas Ótimas caras

1 família, com 3 e 4 quar-
tos duas sala», cosinha c oa-
-beiro, á rua Ceará, 29 e 31. Seio
Francisco Xavier; trata-se a rua
<lo Ouvidor. 87, Couto.2__<__g____ü___*

VLUGA-SE 
um grande quarto,

cm centro dc grande terreno,
_ cacal sem crlancaa menores, a
rua 24 de Maio, 83, S&o £_,_.&
co Xavier. i_3474)30"T_DGA-SE casa, nova. com sa-
¦AIa, 2 quarto., quarto de ba-
nho. cozinha e quintal, a pccjue-
.na famlüa, á r. Eorja R-is. J3.-
.A, na Boca do Mato. Acha-se abor
¦ta e trata-se-tabclüo.

\LUGA-SE prOX, _ KSt. elo Quln
tino, á r. Oolils, 1.0-14, boa casa

com duas salas, 2 ejuarcos. quar-
to cie banho completo, podendo
faz_ 3 quartos; alugujl 300?.

______ 
<8 

_¦.__*_"

A I.UGA-EE tuna casinha; A r,
j—SÜva nego 16. Jacaré, bondes
Cascadura. . (70301)30
ALUGA-ES 

uma aala o um
quarto cm casa d. pequem

família, com direito a t.nqiic e
cozinha: á r. Coronel M«"»aln!_M
31, Cascadura. _ (70330)30

A" 
"LUGA-SE o predio d Av. Su-
burbana 2.038, lojn. pera qual-

que.- negocio, moradia para
mllia. Bonde A porta.
Ã"lÜGa"^-3 pequena moradia à
cV. Luii Zarichet 100, tratar à

r. Llno Télselra 270, cot o Sr.
Caeomlro o», o tel. «^«g;,.

LtJÕA-Ee-TvTma casa", rua Cpn-
selh»iro Agostinho 32, Todos

os Santos, com dois quartos, uma
s.»ln. gran..- quintal, 

'°S^..a,.'"„"j
1üluguel 2301». (93o38)-0

¦_. per 2209 o pr.dio d*
ua Cupertluo 305. com salas,

dois ou-srtCs e mais d-wmd. nelas
— Tratar i r. elo Mercado t.—
Sousa Matos i: Cia.. (.-3.2130

A LUGA-SE."no Engenho d. Den-
ro_ t-o. o rne-rteimento ela r. Ve-
aando Ribeiro 43. com 2 quartos,
mia, etc. por 1708: ch .ves so lado.
Tratar A r. Teatro 23, Casa Osório.

(73114)30
.".ves Leito 36.

n.

V 
LUOA-SE por 22011 ú ppacjlp, -
rua Republica 71, Clulntlno.

com duas salas, do:.» quartos e
mais elepeiidonnlni», as ohavea no

70. Tratar a r. do Mercado 13.
(53593)30

EÜ(_X-SÈ~""õ"Éi-enho d« Don-
tro. a essa da rua Dr. P.ulhOes

n. 88. com dois quarto». dua« sa-
Ins, oulntal, etc. os chaves ao la-
do e tratar á r. do Teatro 25, Casa
Osório. (36370)30

B"~Õa.. 
do Mato — Aluga-se o

predio n. 24 da r. Fonseoa
Ramos. Inf. pelo tel. 42-2030.

(05483130
Üf-TO P.IBEIHO — AÍ-fta-se
uma casa com ouarto, «ala,

cozinha, etc; 4 r. Joüva da Fon-
««a 2. Oftsà 1: trata-ne nn cifia
2-A. por 115Í000: exigem-a» na-
rantlns. (53080)30

JORNAL DO BRASIL — SÁBADO, 7 DE MAIO DE 193S
CAI,"j 

Cl;

..V ,

ALUGA-•-u

ALUGA-SE 
A r.

ót

do Rosaro, 133.
(53430130

LUGA-SE uma cata com 4 co-
modos, grandes. 200*000. á i".in

A'ics de Freitas. 223. Vaz Lobo.
Madureira. Chaves nos fundos

195343130"Xl-UC-VEE-caí_~pequcna. _ rua
¦fV-Olivelra úe Andrade, 78. Bon-

C_-cadura. (337881_30
~A 

LUGAM-SE düis lindas casas
A térreas acabados de construir
¦"rente de rua, com dois quartos,
boa sala. banheiro completo, co-
zinha, etc, aluguel 280* e mais
t-s<_. junto á Estação do R'.a-
.-iiueio. Vér a r. Vlrlato Sclioma-
_er 166.  (53388)30

* LUOA-SE ótima sala de fren-
A _, independente, com pia,
agua abundante, luz e telefone;
_ r. Vilela Tavares 342. c 20; bon-
_?s e ônibus Lins üe Vasoot-CBlOB
(aluguel 130.). T,ei.: 29-2391 -
______________ <9;L-_. 1°

LUGAM-SE casinhas cie COS a
35SO00 ã rua Engenho c'.o Den-

tro, 110. 
(533.3)30

A" 
"" 

LUOA-SE por 330.000 casa
confortável, cnm 2 quartos.

duas -¦s^í-S varanda, j ..dim, etc,
a rua Bcuardo Raboelra 126. nnti-
ko 44 Engenho Novo. Telefon»
_-9-3_67. (53510)30

LUGA-SE a cae.n á rua Do-
¦mlngos Freire 147. eom duas

&_.&_. 3 quartos, copa. cozinha
om fogão a g.is. banheiro, bom
oulntal. Chaves no H3. trata_j
, rv_ Pro'es£_r Valadares n. 103.
Gt_j__. Tel. 48-04:.. 1954131.0

"A.

LÜGA-SE fala de frente, a ca-
a eus-! sem crian-ALÜGA-SE 

Si
vaUveíro ou

<-_s. SOSO00;
Ca_catí_ra.

rua da Pedr-

,mG.»-r_e ou vende-se c
Tortâo Vermelho 76

ta-s: á. mesma rua 10'
ALUGrua

13
317130

5 á
tra-

(95302180

ótima c saudável caía com dois
nmplcs quartos, sala. fogào e
acr_.v_dor a a_s, banh.lra, porão
habttcvsl e cfnnde quintal. Pre-
ro n-uito niõdlco, as chaves uo
n. 38 e tratnr na ru. Carolina
Santos 131. Lins de Vasconcelos

(54320230
LUGA-SÊ o predio n. 53 da
rua Maria Vargas, dois quar-

tos, duas salas, banheiro comole-
to e cozinha, estaçdo do Oulntlno
Bocíiiúva. aiugutl 230*000 e ta-
sas: exlge-_e carta d« fiança,
chaves no n. 7-">: trata-se a ri Ge-
neral Câmara 347, com o Sr. Bra-
ga. (35651)30

LUOA-SE uma boa casa em
Toclos os Santos, á rua São

Braz 42, com dois quartos, dur.s
sales, corílnha. banbslro e quintal,
prero 220S. tratar Junto no ter-
reno em construção. (93474)30

LUa"ÃÍvI~SE*"ótlma sala 
"e 

a"uar-
to de frente, con.ortai.ls, ouar-

to efe banho, coz-lnha e oulntal,
desde 105* e 145.; r. Lins Vas-
concelos 108, E. Novo; aberto dia
todo. (95*53.30

ALUGA-SE 
_.ma casa nova. rúa

reiariou 1S3. junto ao la-ro da
Abel iç__. _

A" 
LUGA-EE
fundos, acabada de. construir

£•?_ novo. com sala. ouarto. cozi
nha e toclos os pertences. Tr*ta-
«3 na r. Coronel Rangel. 10 Ce*-
cadura. (53733)30

A ÉÜÕA-SÍS c.sa. com sa^fquar-
!_*-tO e C03ln5.a; 'á

CASCADURA 
em frente A ponte

aluga-se por 130S, quarto, es-
Ia, cozinha e varanda, moradia
modesta e em ponto pequeno.
Informa D. Elvlra, r. Coronel
Rangel 80, f.  (70263)30

C-TSA. 
Aluga _. por 200». com

duas sai.s, 2 quartos e cozi-
nha. á rua Honorl-o 316, Cacham-
bl. Chaves no 290. (5-1233)30

CA6A~grande 
— A!u:»a-ss, para

ftmllla ds tratamento. 8 quar-
t _, 3 salas, grande qulntcii e Jar-
dlm. flador Idôneo « contrato de
2 ano.. Aluguel 850*; a r. Vise
de Tocantins. 12.;Meyer; (95.66)30

— Aluga-se,
próximo, pe-

quena ca«a com todo o conforto,
reoem-construi-a, ônibus e bon-
_e qu.sl á porta. R. Jaguarl 10
(rua Llno Te!::elra). Preço 3008

e taxas. Chaves por fai'or no 12.
casa 1, (70032)30

ALUGA-SE casa nova, com do'.s
í»quartos, grande, uma tala.
Jardim o grande quintal; n rua
Consalhelr. Taullno 70: fata-tí
no 37L Ramos. (MOU) BI

A~ 
LUGA-SE barracAo. quart-7sa-

ln, cozinha e todas n. como-
dldoelcH. R. Fllomona NUIW» 155.
fundos, E. Olarln. (54578)31
A" 

"TÜGA-SE lojade rsq.lna.poii-
to magnlfloo, pouco aluguel,

lugar de multo procri-sso. Vila
Guanabara. Cosmos, Est. d. Broz
de Pina. Trata-se á r. 33 n. 51, ar-
mazeim (53744)31

ALÚO.--6E por 220», boa casa,
limpa, com multa agua, 5 ml-

nutos da eíitaç.o da Bonsu__-.
a r. Jullo Ribeiro, 20; as chave.-»
est&o no 20. fundos: tmtar na
Av. Marechal Floriano, 109-.

(75047)31

Cidade I-ight

(85-97)30
eParamirl-é». 54.

Fr-tas, 189, Vaz Lobo
rslra.

Alies de
- M-edv-
(53720)30

A 
LUOA-SE um ouarto, con» di-
relto - sala. <•¦ . r_,s. ds ume

«•"nhora só, pr>- 8<-S000. ã rua José
Domingues. 113, casa 13.

(53719)30

ARMAZÉM 
— Pas.?.-?? o con-

tre. i r'o fr-ei-rie .-ma„m da
rua. Ar'.':'1:!-»?:*" r--*-». 31*. r.o me-
lhor -norto c'o MíJ.r, Alu-»i»*l sal
rJí. rrar-a. Sürv-p *nr_r_> cnia^ovwr-»»cc'.o. V.r e trat.r das R <= I-
horas. (95430)30

A LUGA-SE quarto a casal 
"ou 

a
**• senhora de respeito, á rua Jos6
Bonifácio, CO, Iníbrma-se na ca-
sa 12. (75037)30

LUGA-SE o predio da través-
_a Guerra .'., as chaves no tl-A

íestae.É.0 de c__ín_no) . Tratir no
Eanco Kaclonal Ultramarino; i
r. da Quitanda 120. (75110)30

A WJG-.-E! c»sa com," Jardim na
**-fre„tc. 4 cômodos s todas as

ENCANTADO 
— Aluga-se pre-

d'.o á r. Pompilio Albuquer-
que 147. Preço 120$. Inf. pelo
tel. 42-2830. _ _ (3Õ_4_39)80

E"*"nge>tho 
de dentro"—- Áiu-

gam-ra tlols cômodos da fren-
te. numa vila. condu-Ro „ porta,
a cosal sem filhos, á rua Peruem-
buco 68, preço 110*000. com fia-
dor e contrato de um ano.

(05343)30
JACARE'FAGUA' 

— Aluga-se a
Av. Oe -mario D.ntas, 1.103,

no melhor nonto. confortevel mo-
roda, com 4 ctuíirtoe, fluas salas e
mais cínpcndenclas. Vêr e tra<ov
no local. (53480)30

ADUREIRA — Alu.ã-s - cuca
rua Borborem-i 84, -' cii.i-

ves ua cs. _ n. 2, aiu-uel 130SOO0.
eie^e-se ílador: trata-se - rua
P-U'.o Araújo 147. (5SB74IS0

ALUOAM-SE 
tres prédios de sa-

Ia, <iu_rto, co-lnha, banheiro
e quintal. Rua Fllomena Nunes
149. Olaria. (54594)31

ALUOA-EE 
um predio eom""tres

quartos, duas salas, copa, co-
atnha e banheiro, tendo ótima
garnge. _ulntal e Jardim; 4 rua
Filomen.. Nunes 143. Olaria.

(54393)31

NITERÓI

ALUGA-Sí 
a casal de tratamen-

to, penu-i»u casa cou» lodo o
conforto, _ ru_ Joae;uln» Tiivoim.
03. (55313)33

ALUOA"m-EE 
as"ca.'.as C.» r. Cul-

-Icema. 83 e uo. Ilha do tiover-
nador. Praia etn Pr.iru._l_. eom 2
quartos c duas salas; as chaves
com Pinto Duarte, nas mssmrs.

 (04383)37

ICARAÍ' 
-— Aiuga-so õ5aa;"*r.fof.

mn_a e em estado elo nova;
snla, 3 quartos, quarto ci. emprr-
gada. banheiro completo, cozinha
e pequeno quintal. Vòr e tratnr íi
r. Cal. Moreira Ceenr, 188; alu-
guel 450* e contrato cl: 1 nno.

(5-1530)38

NITERÓI 
— Precisa-se quarto

para cr.scil, ató Icarnl, com re-
latlva liberdade. Resposta pnra a
portaria deste Jornal para 05581.

 _(03531Ji33
Aluga-se a praia d.
r. Alvares Azevedo

n. 23, ótima casa, oom 6 quartos.
3 selas, etc; chaves no 101 da
mesma rua. (33312)38

VlTEROI —¦* 
Icarnl. A

ALUGA-SE 
casa com duas salas

2 quartos, cozinha, banheiro.
Jardim, eom grade, quintal. or
c ?rat.r: Travessa Horaclo n. 8,
a 5 mlnitos da esta;5o da Ba-
mos. (752-r. 3!

ALUGA-SE 
casa cem 2 quartos,

duas salas, quintal- gi'ande,
lardlm. etc. Bem perto do bonde,
A rua D. Cantilda 18, as chaves
encontram-se no armazém dn. cs-
quina. Bonsucesso¦ (33017)81

LUGA-SE o predio a rua Ja-
euf 64. Penha Circular, cha-

ves no armazém próximo; tratar
pelo telefone 42-1759. (33907)31

CAXIAS 
— Ãluga-se cata de e.

quina, com saldo para negocio
e morada: A r. Dr, Manuel dos
Rols 140; ônibus Centenário 4
porta- Informações pelo taleíòn.
26-0475. (85381)31

Mf

PENHA 
— Aluga-se a cnsa A r.

Iranl n. 5. recem-construlda.
rom dues silas, dois quartos, sala

Vif. r_i Pr_s_a-_e uma casa. to-1 inclui (la mob_la_|a. com qua-
tro quartos, duas salas, e porão
habitarei, grande terreno com ar-
rores frutíferas. Aluguel barato.
Vêr e tratar á rua Oavlio Pcl-
xoto 203. Icaraí. (54534)38

ILHAS

ALUO..--*, 
em Paquctí

Manuel Macedo, 111
a rua

quarto
mobilado, con» cai'0 pala manha,
a casal sem filhos ou a senhora
só. Local ótimo, dando para tres
praias. Tratar com Silvio Fonse-
ca, a rua Primeiro de Março, 77
Caixa (150S000 mensais) .

(55364)3';

_.\MS de freiitH e centro, multo
tara» e limpas, ponto contrai

niugam-nc 4 ruu da Assembléia.
40, trat-r_ua_ loja. 1414-0) X2.

S~~ALA 
-- Ãlugn-s. ótlrria. Junto

tíe um Institui» üe Bjlfzn.
peira qunlenior i'oi'o_io limpo; i
r. 7 úa Setembro 130, Io.

(705GO)X23
S—"Ç_AS 

—- Álugan»-.5 Uu.is com
comunica. &Q. por 1:10.000

me:isnlc, própria, para riipazcs
solteiros. nlfala'.e, eto; i rua da
Alfândega 333. (51073)X2o

MADUREIRA 
— Vondc-sí cm lei-

IA.» do espolio, no cila 10 ele
Mulo, livro o -«-embaraçado, pro-
dlo usíobind-ido, construção sugu-
ru. tendo duas salas, 2 quarto,.,
cozinha, multa agua, terreno toclo
murado: est.» rendendo 103'.; í» Es-
trad. P.rtrila 131, perto cio largo
da Madureira. (70303)Z

bVer —"Vcndem-.53 eluas ca-
sas e» r. C.iohambl. 4 .0. W.

27-010'!.
17.30.0 )Z

COMPHAS E VENDAS DE
PRÉDIOS E TBKRENOS

compro casa.
. q. ele banho
tenha entrada

ALUGAM-SE 
as casa3 da r. Qui-

rlcema. 83 e 89. Ilha do Gover-
nador, Praia da Freguesia, com
2 quartos o dua3 salas; as chaves
com Pinto Duarte, nas masmas.

(81383)37

A LUGA-SE um predio, cm cen-
de banho, cozinha e qulntai. As , ^e\ tro de terreno, eom . duas •*- " salas,, 3 quartos, quarto de banho

completo, novo, aluguel 3003000. à
rua Magno Martins. 51. antiga das
Pedrinh>s, ponto dos bondes de
Freguezla; tratar no mesmo. Ilha
do Oovernr.dor. (53201)37

chaves no n. 1. arm3zem Ca e
ctuína; tratar:. Bsitos de Oliveira
S. A.; A rua do Ouvidor 53.

(70531)31
ONSUCESSO 

". 
Aluga-se a ca-

sn! sem filhos, boa casa com 3
cuartos. uma nula e dependências,
4 Av. Nova Yorie. 104, casa 4. as
chaves na rpsa III; tratar ft rua
Urugu.l; 255. (03973)31

MADUREIRA 
— Alugam--, óti-

m_s residências para casais ou
rana_5_ .. Prrnlo novo. corn lu*.
I10R000 B 80*000. em cas^ de fa-
mllia, perto da estação; A r. Ma-
ria Lopes 13, casa 8. (03943)30

ÉTER. sobrado — Alu.a-se A
r. Arquias Cordeiro 245. pro-

prlo para morada, consultórios.
atcliei-S, etc, por ser ponto cen-
trai.  (62197)30** 

J___!l — Aluga-se a casa 17
da r. Salvador Plre-s 32. com

dois o.Tnrtos. saln c üe ponde ncl9_5.
tratar A rui do Out.e"or 12. Io an?
_ar. com Dr. Mota Júnior. T<.)e-
íone 23-22Í*.  (.13330) S0

EVER — R. .loáp Pellpe 3".
anio. 4. e«i. da r. D:_s ci:i

Cruz 656. confortável com «-ande
sala. c'ols bo"s ouartn- oassagem.
co-lp.h». biínhetro colorido e ter-
rn-o. Vf-r ro '.o--ti e t-atar com
Fróis, tel. 22-63S0 ou Aío-'0.

(703'«3)30
rEYER

m

i á rua Ms-
2, oo^t Õbtt

quartos, duas selas, preço 300*000(543.4)3C
METER 

— Aluga.'
dlns 93. a c.sà

Araújo Lsltt-,
|8525«)30

Al.UGA-SS 
casa com 4 quartos.

tre_ salas e mais deo-nc! -»c!__.
com grande quintal .rbor4_,_o. s
rua -BUidaban '. 11. Boca do Ma-
._. Chaves ao lado, tratnr pe.o
telefone 28-5164. :(54417)3P

^T-UGÃTIÈ ótimo quarto corn dl-
"reito a co7'.r.ha. rua Apía 1S6.
v_a cia Penha, bonSe Penha-Ma-
d tcplra.'•_ (85038)30

A" 
"LUGA-SE 

para íauiilia de fino
tratamento um confortável pre-

cio novo. no meih-or ponto da Bo-
ca do Mato,' com 3 quartos, duos
-alas. copa, c_speus:i. banheiro
completo e grande quinta!; rua
D. Claudina 163. perto do n. 50.
cia rua Lins Vasconcelos. Tel. 2_-
3623. Sr. Lomba. (70283)_0

A LUGAM-É-5 boas essas, a par-
-*"»¦;:.- de 2206 in.i_sa:s, na Vilã
Pereira Carneiro. Trata-se com a
gerencia. Praça Azevedo Cruz. NI-
terol. Ü______e_-

A LUGA-SE o ótlino prcdlo, aca-
• e-bado de construir, com 3 quar-
_os, duas salas, banheiro comple-
t.o, quintal e demais dependen-
cias. sito 4 r. Llno Tel-elra, 163.
.'naves no 170; trata-se com o Sr.
Melxas, na Secç&o Predial da Cia.
<3e Seguros Vare_ stas, A r. I.» de
Março, 39. -» and. (02890)30

cD3ir»dld..d*?s. R.
6*. En_ Novo.~K 

T.UGA-SE «ia 
~can> 

quarto,
**- saia e- ç^í-l-ilia. e_guh e lua;
aluçu»l ;O8S6O0; carta ds fiai»-
ca: Ar. C.r-Os. Quint-o, 43, Pie-
dade; bondes de Caseaelura.

(75014)30
A"-' 

LUOA-E.. - essa <ía Travessa
Looes n. 9, com 6 cômodos,

bom quintal. 5 m!n»ito_ de MR-
f.urri..». bond« CasoaeSura. Alu-
guei J-50S e taxas. 6ó com car-
ta -de íi-nca. Chaves no n. 10.

(53803)..
_UG.--£_f"c-ti~_o quarto em ca-
sa de faroilia de tratamento;

| A LUGA-SE um sobrado novo,
com 3 quartos, uma sala, quar-

to de banho completo, coziuba,
:fog_o a g-s, 4 rua Marill- Dlrccu,
S. pro-lmo ao Jardim do Mayer.
Ônibus e bondes á porta.

(53301)30
! A LUGA-âE uma ciistt eom trís
« quartos, duns salas e mais pre-
«lisos na rua Torres Sobrinho 40.
MfycV.  174054) 30

ALUGA-SE 
em casa de pequena

íamllla, oua.-io com direito.'a
rasa toda; (•.' rua Dr. Garnier 232,
casa 1. (70453) 30
i A LUGAM-SE quarto e sala ln-
•^dependente, cm casa de faml-
lia, a cnsal que trabalhe ferra: A
rua Vilela Tavares 358. Lins de
Va-concclo-. (70418) 30

! A LUGA-SE por 17OS0OÒ adianto-
-iV dos, boa cnsa com grande
quintal e fogáo a tt4s, 4 rua Gon-
«nio Coelho. 59. chaves no 65.
Carta de fiança: tratar pelo tele-
tone -.-0800. (53958)30
'A LUGA-SE cosa á travessa Jo-
•*¦»_. Bonifácio 29, Todos os San-
*.(__., duas çalíLS grandes, 2 quar-
toe, coztjiha, banheiro, quintal
murado, «te; trata-se nn Praça
José de Alencar 8, apartamento
S. fl. 23-3609. 1539041 30

Pais
chuelo.

de Andrade, 37, R'.e>-
(75039130

A 
LUOA-SE casa. . rua Iztdora.
18. Camolnho. Cascadura. aeu-

CU3! 100.000; trata-se na memn.
(95616)30

da r. Coro •
^""*-e_el Rate . 1 279. com acomoda-
çôes para 

"pequena família; cha-
res no n. 201. Tratar: "Basteis de
Oliveira" SA.; r. Ouvidor. 53.

170338)30
dois

uartO-?, uma cnla « cof_lnhí"! i
It-maraci 30, preço 1808. Ca-

chambi. 95511)30

ALUGA-SE 
uma casa com

A 
LUOA-SE uma casa para ea-
sal sem filhos, 140S000. cara

.eouene. tem todo o conforto, En-
(tenho de Dentro. (83091»30

ALUGA-SE 
nor 530.000. confor-

tavel residência. A rua Car-
los Costa. 34. estaçOo do Rlachue-
lo:- a cha»-c está no 27 e trata-se
no Banco Ultramarino. (8"0B8I30

ALUGA-SE 
boa casa com 1 quar-

toe, dueis salas, cozinha e qu'n-
tal, 1 r. Figueiras Lima. 79. E't.
<le Rlachuelo JB50B3I30

LUOAM-SE por 1ÕÔ. e ISO», as
eonfortavels casas da r. C.a.ró.

Í5I e 4 Estrada da C_»'auca. 152,
T*»nquí- (Jacar_paíiuÃ>: 2 quar-
tos. duas salas, grando quintal
Vêr no local. Tels. 22-579! e 23-
0730.  (53622130

A~ 
~LUOA-6E 

a casa II. 4 Av." Su-
burbana. 2.181. Pilares, com 2

q_, 2 %.. etc.; chaves e Informa-
çôes no local com o Sr Cjrde.ro.

(703-3I30
ALUGA-SE por 220*. o predio da

r. Aquldaban. 271. Boca do Ma-
tj. Ver dt 8 lie 16 horas. 170378130

ALUGA-SE 
uma caso. A~rui Var

di Toledo 181. c^m tres qu: r-
to., duas salas, as chaves n" 180

13527:130
A Í-UGA-Í-È Cft-ja o^m 1 q__*.*gí_

*» -¦>'!. et?. -.30.000; rua J.o»í Bo-
» 'i.:-> 43-A, cas». s. TaelM r. .-*._.» 1
_*-i-0«. _. 153823)30 Rocha.

ALDGA-SE 
uma boa casa. nova

r. Ksrníra.dh.o Bandeira 146-A,
dois mintitos da estação de Sam-
paio. tendo 2 quartos, duas salas,
banheira, aquecedor, boa cozinha
oom foe8o e çoSs. Jardim ao lado -
nos fundos: trata-se Av. Blo Bran-
co l-_. com o Sr. Pereira, das 11
as 17 horas; aluguel SõO..

(3.537)30
ALUGA-SE 

bom barrac&o. quír-
lo e sala. a rarrl qu» trabMhe

fora, otl senhora *ò. a_n,uel 70í.
oom luz, rua Joaquim Socrr-s 22.
Piedade. f 58771)80

ALUGA-SE 
casa. com sala. qu.r-

to e oozinha, tem lua e atua
em abundância. Estenda da Tre-
gueWa 979. ônibus Meyer e P->:
cadura a Ramos na -oorta. Trela-
Be no local. (53757IS0

MADUBEI-A 
— Boa casa. agua.

_1.»i „'_.. — ..v-xi-r. A rui
L.rl IV.' cb_nes ao lado. (95615)30
T~""'~vU_i7~..1 aga-s'; cr.sã com 2
l '_. »flri^., .a!*>. cozinha com fo-

. n _.is, bínieíiro í-om squèoü
tir-. Rr- Salvador PIr.3 32
xr.:i. Ohavcs por
X-„n

OLARIA

LOJA 
com moraaia aluga-so.

Vèr na Estreeia do . Engenho
da Pedra 573. Olaria. Hrata-sc 4
r. 4 de Novembro 30, Ramo..

(93054)31

Alugam-se aparta,
mentos novos, com 2 ou 3

ouartos, saia. cozinha, banheiro,
etc; á r Engenho da Pedra. 6M
. 6iS e 1 r. Noeinla Nunes, 26.
28, 30 c 34: chaves na rua En-
_aho da Pedra. 615: tratar á rua
S. Pedro. 9. '-.° andar, das 9 as
!0 ou dss !6 As 17 horas, com o
5r.. Ernesto: tel 23-1322.

(24582)?!

PE»ra
iEKHA — Aluga-_ pequena ca-

nova. 4 r. Quito 413, por
ISCA mensais, com Mendonça, 4
r. Gal. Câmara 41, tel. 23-Ò..7.

(54692)31
P.ASP..-9A-SE otlmo armarei-
cur.-:. Instalado oara nua.c_i.er

rarhó; trata-se 4 rua Nli-ragua
II. 9'J. (54319I31

SALAS PARA
ESCRITÓRIOS

ALUGA-SE 
na

32, Io, antig

1.IMIA AUXILIAR

casa
ovor na casa

Bonde Jcsé Bo:-!frcin.
(33-5_93l30

Qrsem p.EEão. pft.i ser com mo-
bula; a r. 24 de Maio 424. trrr-o.
estação do Rlaciiuelo. (85283)30"DÃRTO-e-a._._~á_~.an-ãf" ~

._._-i-i- a casal que traba

A LUGA-SE caaa com E*la. qusr-
"» to, oozinha. aíua e lun. pro-
orta peta casal. Alusuel 85SOO0.
Tr-ta-ss 4 travessa Pinto. 62. a 5
minutos da e3tação de Tui-t-Assu.

(557971_32
LUOA-EB ou vende-ss 4 rua
Ahemby 184. Iraji. uma c__t\

com 4 quartos, dua «salas, cozi-
nha, banheiro completo. V»'. C.
píira cm.regado*, varanda, gran-
de quintal, entrada para automo-
»-el. Ver e tratar no local.

(55.39)32

;a r. Miguel Couto
ga Ourives, um cs-

crltorlo mobilado, encerado, co:__
zeladora. telefone, asselo, respeito
e sala de espera, preço razoável,
tratar nu loja. (72345)X25

ALUGA-SE 
escritório" em ponto

Central: alugu?l baratisslmo.
Di-sc preferencia a quem ficar
com os movei..: á r. tía Carioca
i». 34. 1° andar, sala 5, das 11 fis
12 horas. (350il);-23

ALUGA-SE 
uma sala cie frente,

com duas sacadas, por 2309;
sorve para escritório ou atelier;
4 r. Sete tíe Setembro 51, sobr-»Io.

(541241X25
A LUGAM-SE salas para esorito.

£*¦ rios e consultórios, a rua Se-
nr.dor Dantas. 117, Io and.

(63393)X25

ATE' 
23 oontoi

con» 2 qs., 2
completo o quo
para carros ató Eng. do Deutro
Tratar com Homero, 4 r. Vise, da
Stu. Cru-, 22, c. 2. Eng. Novo.

(551631Z
VE1IIDA Dr,"""ÕM-tluel RÍIí —
Voude-se uma casa do mora-

cila e um predio da armanem.
Caxias Li.-'.".)..

VENIDA —- Bungalow — "Ven-.

„e-se. vila, com 12 cosr_», no-
vas ,tendo na frjnte lindo bun-
galoiv, com 3 qjurtos, duas sala»,
quarto para criados, garage, gás
e grand--- oulntal. R.nda superior
n 33:0005 .inucls. Vèr c tratar na
mesma com Osvaldo. 4 r. Crua •
Sousa, 103, Encantado. (55998)3

RRBNDA-SE grando área d«j
terreno para instalação de fu-

brlea, com porto de embarque «
a 10 minutos da Rio-Petropoli..
Inf .pelo tel. 36-0372. (70503IZ

400$ — vê-cio nos subúrbios
terrenos de 10 X 40. A 1:2003,

terrenos ds 20 x 100. a 20* men-
sais. Tratar com Menezes; 4 rua
Sete de Setembro 133, Io andar.

(85280)Z

pr .o 25:0005: trata-

n.iAlSÜffÊntA.
ItJ. terreno co

Vendo-fe um
com 21 metros de

frente por £84 ele fundos, na Rio-
S. Paulo, perto do mercado cl»
Camplnho, tem agua ei lu_, pron-
to para cellflcar, tendo uma rua
noa fundos, trata-se A rua Padre
Manso, 179. Madureira. (54331 )Z

ÊVER-""""~ve"i-de _ii ótlmo^t.r-
rem 10 - 47,70. 4 rua Corscilo

do Maria. Junto ao 148, pvoslino
4 rua Castro Al\'os; Informações !i
rua Coraçio de Maria 128. nntlte-
Cardoso. (52945)2;

N^ÍTÈRÕI 
— Vendo 4rea dc

1.300 metros quadrados, com
dua3 ce.s?& r'oc'srnn..s. cori renda
mensol de 800.000. ficando livre.
20 - 50. Preço 90:0008000; tratar
na Alrmcda Sio Boaventur- 280.
tel. 1303, (70103 )Z

ACEITAMOS propostas para ven-
das e compras do prédios «

terrenos, tratar com Gllb.-.rto. tel.
43-2103^ (933271Z

B~ÃÍRRO 
dc Fátima — Quadra

5, loto 22 — Vende-se espien-
elido com duas frente, preço mini-
mo 40:0005000, tel. 43-2080, Jai-
me,  (33632) g

CASA 
de duas residências, cons-

truçâo solida e recente, renda
mensal 750?; veindo-so - trav. Na-
varro 86, Itaplrú: ver e tratar no
sobrado cia mesma. (54S8HZ

CASA 
— Vende-se por 50:0003.

em lu^ar saudável, parto alta
da r. Itaplrú; tratar, tel, 48-2432.

(03017)2

PIEDADE 
— Vende-se a casa a

r. Botafogo 163, própria par»
familla de tratamento na base de
35 contos, com mínima entrada
de 10 contos e prestações equlva-
lentes ao aluguel. Chaves ao la-
do no 137. (95017)Z

 17 _-3 .
TERRENO 

HxfiO, Miyer; trata--.
Av. Men» ela SA 110, «oh,

j70B0-if.
rpERIl.ÍNO om ."aquela"— Vol\ .'J. ie-AB um A r.,Siqueira Cami»"l
<'ic.uinv dn Lumbari Iava. m_;dli.- ¦
do II X 33, pronto a -eliflcur. pro-.
xímo d» praia; Tratar r.o Rio, «-.'
r. Paroux 14, coni o _:.•. Aitonto.

1706571''.
rpERRE.NOS'— Proxlnioí A pr.ic c
•*• Saen/. Pena. vendem-.? oj ti'-'
tlmos. lotes rt.3ie',onrla!í. ru.i no-
vj!, J.i aprovaeln» pe'.a Pr.reiun.".:
Junto ao n. 137 elo ru-» Go:i-ir;i,'
Ba»'.o?. Loial privilegiado, »¦;_-.'
clotlumbraute: trate".-.-.? no lorol
com n n-'o'v.'lcte.:'io, Sr. Lobo e -eu
tel. 27-2C38. (347--IZ1
\fívi_Í_ urgcntoT cllver-os pie-» tiniu ülo- Km dlversoi ruis,
um A r. Petropolis, preço 70 con-
tos, rende !:!00S: outro ã r. J.'-'
ronimo liemos, preqo 33 conto."*;
outro 4 r. Conselheiro Aut-.n,.
próximo á Av. 28 ele Setembro,
ótima avenida uo Flamengo;
grr.nd? prcdlo á r. Palsandu. tire-
dlo novo A r. Almirante CorUr-t-
ne. ótimo terreno A r. Barfto dé
Itambl de 10 _ 40: outro na .'•»',
Vieira Suiito. 10 X 50: outro 4
r. Bento Lisboa. 13 _ "3, ce.sa n»
Eng. Novo por !S contos, pr.dtp
novo com garage em P"l C?i-
tlllo. 22:000í000: 4 r. Ouvidor 8;».
sala 7. Só pessoal.  i 33C331:_

ENDEUSE preelio ent prcstaçc_s'
na estação de Pavuçia,.-'.PfJÇ

total 8 contos; tratar a
sario 135, 4°. Correia.

elo P-c-
147951 > .

CiASA 
— Compra-ee ã vista, até

J 23;0008: tratar pelo telefone
(62705)Z28-7771, Mendes.

COPACABANA.e

ALUGAM-SE 
salas de frente, na-

ra escritórios, 4 Av. Passos. 22.
(536021X23

A LUGA-SE um salão para bar-
•í*.beiro ou sapateiro: A r. Sena-
dor Muni. Freire 5. esquina dc
Gonzaga Bastos. Andara!.

(_29_5)X23

\ LUGAM-SE para escritório ou
-£*¦ negocio, (..üa de irente c por-
ta da ru.i, para ter amostras ou
vitrines, a rua da Cerloca. 85. so-
brado, junto 4 Praça Tlradentes.

(534811 J.25
LUGAM-SE boas salas com lua.

compro predio
ate 100 contos, cm rua trans-

versai ao Leme, prato 4. Tratar,
tõl.e S7-2313.

C~ 
OMPÍTa-SE casa ou terreno nos
bairros de Had. Lobo, Tljuca

e Praça da Bandeira. Paga-se a
metade A vista. Curtas para a
neirtaria cleote Jornal para 95583.(05588) Z

ClOMPRA-SE 
casa com 2 quarto?,

'snla e nuint»1 cm Vila Isvbel.
Andarei, Lins Váaoonoeloa. Boca
do Mato. ou ao lateral da Central
(lado esquerdo), atà Piedade, da-
¦v 10 contos 4 viita e o resto a
combinar. Cartas indicando rua e
nume-o ela casa nara 54757, nri
nortaria deste Jornal. 154757)Z

CQSME 
Velho, vende-se casa

mo-erra. com 4 quartos, dita;
«al»s jardim, rec-ape ,eto.: ladel-
r. do Ascurra 115-A. '-="«'."<_ - .
3308. (33176) Z

OMPRO casa residencial, n°s
bairros: Ipanema, CraJ-ú ou

Tijuca. que seja. de construçtO
moderua e oue tenha garage: pago
A vista aèé 70 contos. Cartas para
Milton Ferneuides. R. Joaquim
Rosa, 18, Meyer: Tel. 29-M93

A?

m
lhs fora. com c-vearta?. em cnsa
de senhora só. troc?m-__ referen-
elas: 4 r Tenente Costa f-3. To-
dos os Santos. (70241)30

RUA 
Coronel Rangel-268 — Cas-

cadura. ótimo np-rtamento com
3 quartos, d.Uas sae.es, banheiro,
co-lnha, terraço oom tanque e
oulntal. rtes-o 2B0Ç; chiives na ca-
sa 2, nos fr.ncío'.-: tratar 4 Admi-
nlstradora Nacional. Ouvidor 76:

(73097)30
rj-tASPASSA-SE ümã loja do
JL calçado, no . melhor ponto et.
Madureira. com contrato de sete
unos: 4 estrada Marechal Fvnjel
4. Madureira. (62948)30
_________________-_--_-_-s_=-íe_____--t

Mi-OrOLDINA
9

ALUGA-SE por 260. confortável
bungalow com 3 quartos. 1 sa-

Ias, todo o conforto e grande
quintal arborizado: f r. Nove 26
ao lado da estação de Maria da
Oraca. Linha Auxiliar. (53565132

A LUGA-SE uma casa com sa-
^e_ Ia. ouarto. cozinha, ngua e lus,
4 rua Irirí, 13, Cavalcanti.

(55944)32
LUGA-SE uma casa, 4 Av. Jo5o
Ribeiro 672. Tratar na mesma

avenida no n. 684. a um minuto
distante da estac5o de Tomar,
Codllio. Linha Aur.lllar. (70107)33

ALUGA-SE gilpíln, para carvio,
com moradia. no caminho do

Catete 275: tratar na rua BarSo
do Bananal 3-A. linha Auxiliar,
est. de Cavalcanti. (85196) 32

A LUGA-í.E um cômodo a
Si

casal
.cm fllhoí 4 r. Domingos Ma-

galhf.es n. 381. antiga r. 3, Linha
LUGA-SE a caia da t. Pcçanha Auxiliar. 5 minutos da Fabrica

mpan e telefone; Aluguei*
módicos. R. Ouvidor, 1G0. eleva-
dor. (0233-):_5

ALUGAM-SE 
sala de frente, por

1G08 e outra. Junto, por
1208: 4 r. Visconde do Rio Branco
n. 27, para oficina uu escritório.

(85270) X25

Povoas. 80. Ramos; trata-^e ha
r. ..rio. Sampaio. 73. (54363)31

IÍ_"aA"_Í5 -"m sobrado com
duas silas, quatro quartos: 4

r. Leonldta 132. Ramos; trata-se
a v. Senhor dos Passos 248. pa-
daria. (0,10.131

LUGA-SE ea.a esm sala e 2
quortos e varanda; á r. Can-

dldo Silva, gO.: Olaria. .41780)81
LUGA-SE*"puchado. 6 s í. têm
varanda e bom quintal, a ca-

gal distinto: 85S mensal. R. Ca-
mlnho ele Maria Angu. a81. Pa-
nha; entrar pela r. Suruoln».

(53371)31

ALUGAM-SE 
duns Palas, sendo

uma ele esquina. Dará cônsul-
torio medico ou dentista, on a"!-
»... A Av. Amaro Caval.íivtV O^S-
Engenho dc Dentro. (75034)80

ALUGA-SE 
por 2106000. a <-*"a

da rua Ernesto Nunes. 4Ò-A.
Piídi-.de, com lK>ns cor^odos Dará
família. a« rbives no 27 éli mes-
ma rua. Boeie! _ Se ca-Cnelurs. *
Av. Suburbana ?•____¦ tH-8-.l.tfO

-ÜGAM-SX sala r. qí_r_>. à
mi Antunes Garcia M. En-

cantado^ coõ5S9)30
LUGAM-EE um bom quarto
com lanela, com ou sem pm-

sfto a ca_a| ou raoazas. outro e_-
terno com lutar toara cozinhar à
D_rua modesta. tn>ter 4 r. Arau-
Jo Lei táo 43, c. 3. Preço POS e 8.^

195484)30
LÜOA-SE a cas* 

"dã 
traves.a

Antônio Ribeiro _'.. e-fçSí» de
Bento Rlbero. A!urn.l 170». Tra-
tar a Ar. Suburbana n. 30f.. eom
o Sr. Juventlno. Cascai".•>»-

^<93479)30
ALUGA-SE 

o 6-lmo -prcdlo'da
rua R?ul Bnrr.-iso 79. com tres

our .tos. dtuaf- 5_*.!**5 e d?'n.ttis de-
prndenel-.- as r':»av»« ne> arm.-
7"»m da eqüina n I34- Tr*",.rma-
<-_¦.. na P^olib. Tel. 43-5!P7. —
Engenho Novo. (53892130

LUG.'.-SE uma c..a i»ova. «>m
ouarto. ?a'a » cor^eirt. - ba.

ALUGAM-SE 
as casas da rua

Cal.p.a 62, e4 €6. 69. e Dr.
Kuhesi 207 com dois quartos, sa-
Ia ie corlnur.: quintal e varanda,
ainda n_o habitadas, aa chaves
estão com o vigia, no loca): tra-
ta-se 4 rua Fllomena Ktrto, 98.
0_ar;R. (85009)31

LÍJGA-SE boa casa. no»'a. con»
grande quintal, vlsta maraV.-

»o_. preço barato, com ou ssm
•mobília: tratar no loca'.: 4 rua
Carneiro da Rocha. 31. barrb Jar-
d_n H!g_nopo!__, em Bo('*^""§'g51"3:>1'

ALUGA-sS 
uma casa com dois

quartos, uma sala. cozinha,
banheiro comoleto; 4 r. Iblaplna
229, casa 1. bons c e_»ltr_- 4 por-
ta; tr-.a-se na rua Nicarágua

70, Peciia. _J-_?.9. ,0'"

A" 
~ÍItÍ_IA~__C casa, recena-oonstrui-

_a, 4 r. Pereira Landim. 185.
com 2 quartos, sala. cortn>j_e b--
nlielro. 182887)3)

ALUOA-EE 
a casal, em ilraz tss¦pina. 4 t. .1. c. 140, -sala de

frente, com direito a cozinha, pir-
to da esteoçSo. 170130)31

de Tecidos Nova America, e de
preferencia a pessoal da Fabrica.

(03558)32

ALUGA-SE 
cômodo independeu-

t«. com cozinha; á r. it^eo-
dora. 44. junto da Estac.ao de Ter-
ra N-ova. Linha Auxiliar.

 (95126)32
_ÜG*Â"-SE~casa com dois quar-
toe, eela e mais depandencias

4 r. Francisco Nelva 19, ttetaçêo
Maria da Graça. (70846)32

ARMAZÉM para qualquer nego-
cio. com moradln. para faml-

lia, aluga-se. por contrato. 4 Av.
Suburbana. 9*1, cm boas condi-
çóes. caaa completamente nova.
ns cll i»'es na mesm»; estação de
Del Caitllho, próximo 5 Marta da
Oraca, tura tratar 4 rua de Sfto
Pedro. 188. Tel. 43-3160. antlj-a
Venda Grande. (53240132

A LUGAM-SE salas enceradas, com
«^* a.un corrente e telcfon_; rua 7
dc Setembro 207. Io andar; tratar
com o Dr. Chaves. 1703041X25

ALUGA-SE 
sal&o próprio para

oficina ou escritório, e quarto
próprio para moço ou casal; á rua
Visconde do Rio Branco 30. fob.

(53903) X25

ALUGA-SE 
uma tala no Io andar

do predio da rua UrujuMana
139. trata-se na loja. (95514)X25

A'LUGA"-SE"õ""_*>"andar 
do-prõciio

da rua Uruguaíana 139; trata-
ss na loja. _  (93514^X35
A*LUGAM-SE salas para cs '.to-

•^*-rios e consul-tortc-s, na Cnlír
ria Cruzeiro, 4 rua S. José 113.
io andar. (703731X25

COMIPRA-6E 
casa pequena, mai

que tcnlm bom terreno, coni-
truçilo ma.imo 5 anos. C.c 20 a 30
contos. Em Jacarépagua, Meyc:
até Catcaciurj. Cartas com deta-
lhes oara B. Correia. Caixa-Postal
.,. 430.  (54372)3

ÕMPRA-ETI até 9 contos, casa
com 2 quarto.5. .s'.a, cozinha,

agua. luz. etc, subúrbios da Leo-
poldina. prox. ao bonde ou trern.
Resoosta nara C2873 na portam
d.ste Jornal. (63873)Z

C.OMPRA-SE. 
dinheiro 4 vlsta,

. oasa nara renda, no valor ds
70:000*000. Ncgoeto direto, tnie.
fone 97-1838. 

____I!'5

PALACETE 
em Rodeio, -- Von-

de-se com 2 pavímentos. ten-
do mnxlmo conforto, em centro cie
jardim o pomar, grande terreno
em matos, agua própria, luz ele-
trica, perto da estacas. Vêr e tra-
tar com Antônio Teixeira Junl-
or. Rodeio. Est, de Paulo de Fron-
tln, Eng. do Rio. (.78173) Z

P" 
RAÇA DA BAN-ÜYHA ^ Ver.-

do-so o predio du rua Paraíba.
32. quasi esquina cia rua Marlz e
Barros e próximo «o Instituto ele
EducacAo. em leilão Delo Paládio,
etla 9 de Maio de 1938, 4s 18 ho-
ras. (0U73IZ

EQUENA ohacara — Vende-3e.
110 ponto terminal cio bonde

da Irajà; ótima pam avlcultura;
terreno 40x73. todo plante.rio; Es-
trada da Aguei Cranele, etepots do
11. 285. Tratar: Rosário 75. Io, tol.
33-3149, Santps. (70013) Z

'AMOS '^Próximo do bonde. 4
rua Dr.. Noguolü n. .01. ven-

de-se uma casinha com quarto,
sala e cozinha e terrono na fron-
te qus serva para construção no-
va. Ver no locí.1 e tratnr com o
Sr. Lima; 4 r. São Pedro 233.
botequim. ^^^ 170583IZ

R-"AMOS 
— 'Vende-se 

uma casa
com doi.*s quartos. 2 ealas, co-

zinha e demais cieponc-iici-s,
grande terreno medindo 8 s 50,
com agua e luz. Ureai' saudável,
pèrtp do cr.-ibvs Mey&r-Rimo..
Vêr e tratar na mesma, 4 r. Al-
vaoell 127, com o próprio. Prtro
15:00CS. (85273 )Z
fnõ^COMPRIDO — Vende-ce n
-t* moderno predio de sobrado, a
Av. Paulo de Frontln. 731, com
frente tambem pnra a rua Santa
Alexandrina, em leilão pelo Pala-
dlo, dia 10 de Maio dc 1930. ás 10
horas. __ 140054 )Z

RIO COMPRIDO — VêTn de -se o
predio próprio para negocio,

iom moradet no sobrado. A rua
Santa Alexandrina, 24 e 34-A. em
leilão pelo Palnelio. cita 10 cie Maio
cie 1938, às 10 horas. _(40053)2

RUAiQetullo, parta plana, no co-
meç-j, Junto estaçio de Todos

os Santos, vendo terreno 11x85.
pronto para eellflcor. Silva. Larijo
da Carioca 13 e 15, 2" andar.

(53..E6IZ
J 1ECREIO DOS BTNDKlHÃNT-Jã
tV ___: T*rreno — Vende.-so pu
motivo d. viagem, com 833 me.
tros quadrados, na quadra 47, lo-
te 16; Inform.Qftes pelo tel. 27-
981* terrono de esejulna.

195275IZ
Vendem -_c

VENDEM-SE 
duas casas, todas,

as comedi dados oara família e
1 bom terreno ao lado, psra v-J)
á r. Nazarlo. na. __ c 33. preço
B5:0O0S. taclllta-se o pagamento:
tratar 4 r. Visconde üe Itabcr?!.
io, spú. L.'--!--- 'íí

VENDÊ-SE 
boa essa. e"m tarr:-

no, com arvores, frutíferas, ten-
do 23 matros na frents para n .»
oonstrucâo. Preço da ocasião. \ _r
á r. Padre Nobrega, 303. I.eda--
cie. Tratar com o Sr. Ferre tia, a
r. Gomes Sarpa, 103. Plsdnde.

(62133)?.

VBNDEM-SB; 
bons lotes de ter-

renos. próximos da rua José
Bonifácio, a 5 minutos rto M.ver
Preço da ocasião o A vista. Tratei'
com Manuel Caninos, á rua rio
Rosário. 133, 1" and., salas 1 e S.
tel. 33.3237. das 12 âs 13 n cK.
17 ns 18 horas. (43089)Z

'ENDEM-SE duas cnsas. a l _*
JoíSp. 2 e 4. com agUÃ ei.-

canada e luz. Tratar no loca], F..e-
taçãu de Ricardo ds Albuqu.rruo,

(82663155
E ca.a. na r. Crur, J.i-

_ quartos, duas sn-
ias. cozinha, W. C. varanda e-oiu
agua e luz. Freguezta ele Iraja.

(62662)/.

VEN'' Sn

VENDE-SE* bim. 71.

VENDE-SE 
um barracão o terre-

no, oom •""? cômodos, apua da
uoco. algumas arvores, não tem
luz mas tem na rua; trat--sc a
rua Ca já, 310. Preço barnto.

(nõ-üoo) o
VieirsTsouto, en-

316 o 328, um terrono
mecüiieío iOxõO. por 190:000$; tra-
tar 4 r. daa Laranjeiras 18. escn-
torio técnico com Heitor Levl. Tei.
25-3702, das 15 ás 17 horas.

(£•3424 í C

\TENDE-SE 
Av.

tre cs ns.

rENDE-SE ca.sa rta r. Ttf.

com todo conforto, tendo gás e
banheiro completo, terreno arbo-
rtraclo, ciando para duas ruas. Vei:
e tratar na mesma. Preço 23:000*.

(55614)7.

V""_NDElow
ENDE-SE, por '.0:0008. bllllga-

em Todos os Santos, com
sala, quarto, cozinha, banheiro
romplato e uni quarto no porão.
Tratar á r. Araxã 103, Orai»"-

(052401Z

Et

A LUGA-SE para escritório, oflcl-
'"nn ou nejoolo limpo, esplendi-
da sa'n rom frente para r. da
Assembléia e a 2 passos da Ave-
nida. em casa de sossego e res-
Deito: r. Rodrigo Silva 18, Io. ti-
lefo-e 22-5724. (733631X35

CAVALCANTE 
— A!uga-.«e sala.

quarto t co-tabv 110S. R. Lau-
rinde Filho. 23: n4o so aluga a
quem tl\'er mais do que uma cri-
anca. (85303)32

LINHA 
.Auxiliar — Aluga-se casa

á rua Pcrjira Pinto 20. oo-to da
c._aç_o Tomas Coelho. (5581_.)3_

PROF. 
Miguel Porclra,. 700 me-

tros de altitude — A!-t-_ui-_e
sales com ótima oen_6o *ni e-'a
de família á rua Pímolon. 80."Ma)? t->formn'">ei no Rio. -.íe.orp
.2-1080. (4-9.9182

A

A 
LUOA-SE uma boa casa com
sala. quarto, oozinha e to_.as

os oomodldacies: r. Joaquim Rogo
39. Olaria; aluguel 100*. Tel. 22-
4938._ (70304)31

A" 
' "LUGA-S2 

por 120Í, sala. quaT-
to < cozinha. Independantes, só

a rapazes on casal branao. multo
í«t-iV R. Jullo Ribeiro. 1-0. Tel.
48-7057^ (85140)31

ATJUQA-SE 
casa. com 2 quartos,

elusí sal»*. ____&_-> £ banhelrc
num bom tcrr?no: 4 r. Coman-
dante Coelho, 27; trata-»- no 12.
Co-dovll. (7502S»31

ALUGA-SE 
casa. com 2 quartos,

duas saias e grí.nde quintal.
R. 3 de Março. 33. Ramcs.

(703S3)S!

RIO UOCKO

nASAS de lindo ;i-|»eiio.
baratis-imn-, de _.«•$ a

180?. _ roprias para casais
de grosto. nas ruas: Regina
e Clii-iul-a. acabas calça-
das. iluminadas c servidas
a toSa a hora, por trens
da Rio D'Ouro, com passa-
pens dc 500 réis. ida e vol-
ia. distando 5fl ^nimitos do
centro. Tratai á r. Ksi. n.i
38. na estação dc Colégio,
ou á r. dos Ourives, 07. *°
andar. Tel. 43-36T5. Nas
condições acima ha ainda
diversas casas raças. F.xi-
jre-se contrato d» nm ano.
fiança ou deposito.

(45657)33
ALUGA-*-'Filho 207,

CONSULTÓRIO 
MEDICO. — D=

manhl ou â tarde, para cli-
nica medica. Alusça-se por 160?.
mensais. Inf.: com o £r. Ruoenr.
das 14 horas em dlantr. Rua ela
Assembléia 15-A. 6o. and ir. .v-
Ia 60. 1751931X25

E*~~_rÕR_TO-_"-! 
"_t__^s_~.sptcii-

dlda .ala. recentemente pin-
tada. O predio tém elevador —
Al-ucu-1 2303. Para ver A Av. Rio
Branco 1Ú3. (S4832C.23
i^CÃiTCiRIO — P-Tsa-s. um.
¦•^mobilado, e.xn telefono, ma-
quina de escrever, -etc. Pre?. 2

rfiSTAÇAO elo Riuctiuelo
*- dem-Ec dua? ats.t \.

CAgA 
— Leblon — Vende-se no-

va, * rua General Venatiolo
Flores 48. perto elo mar. '(5.817)8

ÍNG7"->E"D3NTRO — Vendcm-fo
cesas, uma de fr.nt3. com

qs.. 2 s.. etc. e duas nos fun-
dos. sa!?. quarto, etc: cm terra-
n.o cie 20 x 30 podendo construir
mais ut-a na frente; nod.m ro:'-
d-r 400-1 mensais; tu.lo por 26
contos. T-atar á r. Crolina Ma-
clinelo. 434. sob., Madurf.-a.. *»
15 fts 18 horas. (53289)2

— Ven-
pcqutncs.

do boa con"tru-fio. Ilibar saúda-
vol e reatlíWi 440ÍOCO. R. Fllí-l!>
ras Lima 148. (85017) Z

I~S"NCÃNTAI.O 
— Vende-se á rua

-i José nnmlnreu.s, 22. cisa rem-
dendo 270S. Trata-so na en'«iu:

minutos da ostaç,.o. (<lg831)g

C*"""rÃ"""""tJ" 
— Vende-se novo pre-

"¦dlo d.e dois iiaviment.cs. loja d?,
uegoolo e sobrado: tratar ã rua
BarSo rie Bom Retiro 819-...

|S5__1

("iRAJAU' 
— "."-nde-sí uma ca-

1 .,_ „ait»t.'«. A rua Ro^a p' BI!-
ia. 250._And.eraL ___?i"?_.

Vende-se casa com 4
todo o

conforto, n rua Barfto cie Bom
Retiro 603. Vòr e tratar naernes-
ma. ___ ooBUIZ

21 — E?.-A
_*._ mrn'*

CANTA TERESA"¦^ duas casas, rendendo 3153000
som bom terreno, muito barato:
tratar com o dono, A rua D. Isu-
boi, 28. armarinho, porto ela rua
Olga, om Bonsucesso. i-ii2£i2iz

SANTA'TERESA 

""Compro ter-
reno pequeno c plr.iiQ, i-inieii-

te em toda a zona ele Paula Ma-
tos. Telefonar para o Dr. Ribeiro.
35-0173. 183113 iZ

Vencle-.e ca-
com 0 quartos', clu.is

laias quarto do banho comnloto,
varanda, quinta! e Jardim. Ver e
tratar a rua Major Fonseca uri.
Não se aceitam Intermediários.(731701 7.
litijtTCA — vênid-^-ê n»a_nlfico
-l terreno á r. Condo da Bon'im

15 mts. antes do n. 1233. com
'0 mts. de frente por 50 de fun-
dos. Nfto so aceitam mtevmsdia.,
rlcs. Tr._t.r con» o Dr. Nelson.
Tel. 28-7389. (93461IZ

S 
CRISTÓVÃO

•sa nova,

VENDE-SE 
para família de tra-

tamento, linda casa com cm-
t-o qvirtpi o 2 talas, construída,
em cancro de t.rreiio copi agua
nascente e luz elétrica, lugar al-
to e muito saudável. Para ver a
rua Alcobuça 3t). F-st. cie Rlcar-
cio cie Albuquerque. Trata-se a
r. Regente Feijõ 16.¦ (58307)a

BNDEÍ-3-1' Rr.4fô de 2 pav:-
mente-, .-.ervindo para 2 apar-

tamentos. 7 quartos. 4 salas,bar
nhelro etc. Av. Pa.ula Sousa. Te-
le.'oi!ti 2.-CB20. Perto do Cblegiq
llültar. '_._____.".
TrBNDErSB a caia 1:1 da r. ele
> Santana 122. Preço 10 poptos,

T.-atar á r. Baráo elo Plro-slPUn/-
qa HB Praça Saen- Pena. 183030 iZ

V.ENDE-SE 1 casa con» 2 quar-
tos. 2 -salas, dcspenõc. e co.i-

nha oom 10 x 93 de f ndos: ti-.»-
tíi-so na n.»!'-*.Ti'*i-
Albuquerque IC3,

Pom pino do
Encantado.

(35033 ¦/.

\~^BNDB-S-I 
çRSi» com dusá -_\e_.

2 quartos, varanda, duas co-
-Iníias. banheiro, eom grande ter-
reno íe esquina: á rua Major R.-
jo 280, preço 20:0008000. Olarln.
Tratar A Avenida Rio Branco 59.
1» BP.gr,- s»'a 13: 

(54433 |g
casa d.» r. Valen-

m da Fonseca 29. E_t. Ria-ISNPE-SE

cltuclo. com 2 quartoa
yBNI» tim ..

lartoa, 2 snla..
copa. banheiro completo, -t.c,
tondo outra nos fundos pom quarr
to, snla e cozinha, grande quln-
tal. Pro. o'-40:0008: ' trata-se pe-
ib ta"____~g>l*i___ •___„.. ¦'¦'5?S13)';

\~^ENDE-WÊ. 
p.ttTiSinm- bunsalov.-,

(.u "

conta*.,
sala 7.

José 56. Io and..
(9Ó3_3)__5

lT»SCRI,TOIUOS — Alusam-se sa-
¦"Ias desde 120? para escritórios
oomcrcials. engenheiros, professo-
res. etc. r. 7 de E-t-embro 84. 3o
andar: trata-se na Caí- Campos.
Tem elevador. (013741X25

SCR-TORIOSmí Rua Ckmçal*

PETUOPOtlS

nhelro. a c-sa!. Rua B-anllo Mu-
nlz 31. Eng. de Dentro

(54714)30
ALUGA-SE 

casa nova e_m 2
quarto*, sela. cof_tx_^4 t bsaíi*í-

ro. rua . tfer-a d* _?:it2_i 230.
¦"'_*'- 4. ICftttUrpífk; trit-** *^rs*^ <*
e- Bourtfoc. c.sa __. '5»772_)30

A .oa<_.M.^,t"'nn(,S"_b-'„am dente a_D.Ç30.» oue trabe-hf !.í.|*J. n» ótimas neoraoíaeões
,.,r.^ °"j 

Vcíoaíar-of R'.a 94 _e | n r. B-TeltW 164. (_. Ramos), j grande quintal c u-íbus a porta.
.,_,_ .-- _rala-tc no so'n--.i-i. — i Ver e tratar na mc-m*. í Trata-se pelo tel. 18-513o.

(53E_l)3o'_ „ . .Í.93.Í9)31' ii02i3)3i

a cara <la rua Enes
Brar. de P'-,a.

IB5I93» 31 i
_T-1.

últimos pavimenleos rteiste rrtiflclo
roccm-construldo. próprios para
wseiritorlos ou consultórios. Instl-
tutos de be!e-a, cabeleireiros cio
.nhoras. atelier de cos-ura. etc.

Tratar: F. R. £)e A.ulno & Cia.
_tdn.'. _ Avenida Rio Branco 91,
6» andar, salas 1, 3, 5 e 7. _-l_fo-
nc 23-1810.  (338381X25

SCE-tTORTOS — Edifício Mon-
tory —- Rua S-te ele Setembro

05. em ótima . .tuac&o. proeclmc» à
Avenida Tllo Branco — /.'.'.í-am-
S2 cm predio }_re-t_s a termlucj'.
ótimos salões para -escritórios co-
merclnls « co-iRiittortos roedic-*.
com todo o conforto moderno.
Entrem» até Jaeaho. Tratar: F. R
Oe Aqulno .'; Cia. Ltda.: á Ave-
trlda Rio Branco 91. <l° auclar. sa-
Ias 1, 3, 5 e 7. Tel. 23-1830.

(538C6iX25

GRAJAÚ'ci..ATtos. ditis sala** e

1" 
1IJUCA — Terreno com coo.'.-
• trUo&o iniciada. Vende-so ter-

reno de 10 .. 30, A r. S. Mi_»K-
n 318. com alicerces « lugar pa-
ra giire.ge, Já pronto-. Tudo por
21 oo-.»t'o- Lescer á r. Condo dc
Bonfim 09S. o atravessar a Praça
Pet-olina. Trator com- o ctono a,
r. tío Ouvidor 83. 1» .#&,""&*";_!.. *rn. ' (03497IÍ
i3__i_£__ •—¦.—_ ít.,-- y eom tfvtg salas, . quartos, co-

TERRENO 
-- Vendo 4 .. Mí-un ?llllm ç- hanheiro completo, tom

Piedade, entre os ns. íí) a-35. um -^.nde nomnr. V_- e tmtnr A
tnVs minutos cio bontlc. preço 5 ,.un JequlrlçA, 33. Penha. |,»3i2o)_..
contos; trator na r. Josa Domin- 

^BNDE-gsi^ijm 
"tní-rcíno 

cie"7 _"
gues 22. Dlicantado. (,0103)Z \ 

'^Y,. 
:._,„.. Lobo Júnior 559.

TERRENOS 
os melhores, a lon_,-o ,,.„tfl ,cc 4 ,.ua noricli, 67. Mor.-;»,

prazo, entre as estaçó.- cio (l3 Bln, Rpquó: _J6__ _?!"
Campo Grande e Augusto ele Vati- íy_jJjiE SE uma 

'casa 
corn 4 po-

ecncelos. Pessoal habilitado piua \ ¦______ _ mais clápeiídencia. •
mostrar, cm Vf9c_u«loe- ;r»fOi- 8 2Q %. aa; Tnlt31. >M)
macóes 1» de Marçc». 51, 3^^ L*^. uamaraca 85. C^hoin-;

GÁVEA 
— Rll» O'ti!

vcnd-i.3 em lo-!»o
firo predio cm dois parlracntos.
liclo lellcrlro Paula Afonso, dia 0
do corrente, ás 16 hora», onvínenr
te aa mesmo, pela maior " í,-",'.

IESCRITÓRIOS 
— Alugam-so es-

-I crltorlos. no centro comercial,
proxrmo á Avenida, á r. S. Pedro
82. 2" ana. Com o Dr. E-bart'»o
das 13 as 17 li_-r_3. (353181X25

— Vcntle-se
tudo oü só o neíoclo. 9 quar-

tos 3 sa'-»s. copa. terreno de 12
mil metros ouee-ren-oe. horta, ar-
vores trUtí-.rtó; lnformrcó.s no
» . 27-=^- "• CKM%:_1U7.

— Terreno' grande, pro-
prlo nara chácara ou nvicUltu-

ra vendo. 40_70. tc3o plantado,
A Ssfftáa A_eua Grand-, Junto ao
n. .85. Bondes de Irr.Jâ. Tratar a
r. do Rosário 75. 1" andrr. tele-
fone 2S-314P. Santos. (70314)Z

JAC-ARE-P--OUÃí— 
Vcu-.-w casa

centro ele terreno, cerni £4-37

HOTEL 
e chácara

t

TRAJA'

rpERRENO nas Águas ele SAo Um-
X ronço — Vendem-se 3 loteis
prontos a construir, no melhor
ponto, 10-40 cad.i loto: trii.B-RO
A rua do Ouvidor. 71, ou pelei te-
lefone _40-7005. _ll°___l?
rpEtiR-.NO niriiuela — Vendo-_
J- ótimo, li rua P.aclemaUcr, Jun-
to -'O !.'. Ce 12.50 _ 24 tÇeWJSt
tratar pelo tel- -8-3B40. e(851W)g
ffiÊRRÉNÒ — Vcndo-s-i bom lote.
1 pronto a edlflc.r na Proia elo
Ramos. Trator com Silva na Es-
tracla Uo Aplcú, 219. Praia íc U-
mos. ________'/*.

TERRENOS 
— Véndom-se 2, ótl-

mos para avenida, dando fun-
dos um para o outro, cm paços-
dura. Ml.ucl Rangel. 8!. com i-
li _o e Carolina Machado, oi, rom
11,40 x 150. Tratar á r. Ar.yuio
ii. 1*3.

VBNDE-SEpraia dn

112"r>fs de -ri'orcs frutífera.», lut
e ngua. A Est. dos Tres Rio? 8-
Fregueria. 3 minutos _o bon-
ele. i51571IZ

ESCRITÓRIO 
—

ótimo, com ne

ALUGA-SE 
um quarto com r- ,

a-nha. comnlet_-i«n»i! ind»M_ri- I /.ASA — AInea-í* no Valparamo.

Aluga-se nm
ótimo, com acua. telefone e

llmpesa: _ r. cio Rosário 154. sob.
Trotar com D. Esperança.

(55734 )X2_
T1MA tala tle irante. própria
uara eacrltorlo DU consultório.

ã Avenida Passo- 83. 134723^23
R_CTS*. SE~rte~ uma parte- de
escritório ou vrera ampla, dè

prrícr-r.ola em Edlilcio moderno.
com telefone. 0_r:_»-i ã MartU»s
oelo tel. 42-1740, Ucpois tl_s :¦
lioir.i.

J'ACARE'PAOUA' 
— Frcgucnla —

Vendem-se lotes I2_70 a 3:.i00S
Faclllta-se. Sítios oara recreio ou
casas, arvores de sombra c frutlfe-
ras. rlachcs. eto. Clima saluberrt-
mo O Alemíio de Jacarépagua.
Francisco. 23-2180. r. Io íe.Wj»

— Vcnde-s._pr.-
o moderno, cn» lugar rito o

-anelarel. 3 quartos. garo~r\ etc:
negocio direto com o propr_.ar,o.
Prõco 53 contos. Para ser visto
das 15 ia 16 horas. R. C-Tdoeo
Júnior. 200. _______

I53973)Z

T'''_R__tN*5s 
— Vendem-s: na

Tljuca; cio 10.43. á rua 'I i-
mem ele Melo. cm Bonsuoes-so do
•4x50. á ruo P'-ge'ier:ic.'»o. na r.o-
ciado, tío H.G0. ii rua Ada: tra-
tar pêlo tele'on; 25-183:. cem ."1-
melda. deis 8 ás 12 lirns-^^^

TERRENO. 
\Vnde~e"*"_m, plano

e alto. á rua Heracllto Orara.
esquina de E.-nestina. pertjo da
rua Lins e Vasconcelos^ T.ator
com D. Raquel. Soares Cabra.A.
Laranjeiras. (54715IZ
rpERRENO em Jacarépagua-—Por
A, .„„,!,.„ ,|r ne-OClo, vende-se,

83. 2°.
Xr.vnjêihas

V' 
ÉNDE-SÉ uma casa áiua Cur;.-
tiba. 14, om F.oulciiieo. com *

quartos ClUflS salas, cozinha, lii-,
. a-iui o 2 qUartos Bcjõarados oa-
ra iirtuclo- tem pomar e coche:-
m, com 30 metros etc (recite iioi
75.50 etc fundos, preço do p_»-l5 .
Tratar ao5 Deomlngo . rta.- 8 lio-
rua .-m diante, com O-car N01.1IB.-
ra el.i Costa. Pode sor vista em1
qüak.i.i-_ellei_ ..9™J_f:' bom terreno. n.a

Dciutè. Ilha elo Go-
.-.nador. T.l. 29-3384. _(701.»5)a

VENDEM-SE 

'ótimos 
_n-o:»o>: *.

r, Flaclc i-squiiu» cia r. Jo.-;ó Kc-
IU )ugnr com giU- lu? .; c .ot»>:
tratar na r. Bmedlto Ottom. o-',
eiut'.!;a praia das Palmei'''»' Qkt
16 horas cm_clion-e. _J2i_._iT
¦ÍFenDÍE-SE c. pieciio ti. 2R du ru»

T M.irabf». com duas •*.»'". -
emarlos. copa, cozinha, b.-mr...;'.•>.
W. C. quintal com 3 »i.'il« e e-
p-Odcpclas. ___!"niz
TrENDE-SE ô;:ma cssj. p-ítlisr"• 

rua dns Laranjeira?. 7 qu. te .
-I íHlr= e demais il-ei»endoiic:r",
centro de terreno, 1350 dc fren.
to 7'2 de fundos. In'-irmaçcic- »
rua ei Alfândega 47. 4" nndrr, te..
23-4568. Dlretaniente c-om ye.
prlctarlo. i_54-.4»/.

V_eNDEM-6E 
3 casas cm terreno

medindo 30 metros ele ív.mv;.-
por 20 d- findos ^rVpd,Pre-.?-miiçSò 132. ca«a Si e i-lfi. Tra»!--- -
na Travessa S. Domingo*, a •
15 és 17 horas, com ú pr-
r.o

Li

MEYER — Vende-se â rua Jo. i

cora 3 oubt-o"9.50-40 metros
álseúm renaros
eJüas gra_ci.-í eí-M. -etc. Com bem-
dss e ônibus _ porta ca.- mi-
reutos fo, trrn^ __et-_e08. Proro
25:0003000 A vi-tea. Pnüe ecr We-
to OU 16 horas cm diante, e no.
Domingos, até lis 14 horas. Tra-
tar com o proorictario, à rua Uo*

¦_> 
-

1559: õ)'*'inativo ele negocio
pelo preço compr.do em 19^0. um
lo»o ro Retiro Am-il-ano, antigo
Balard Informacôee á. r. Man. A
n. 181. Jicarépagvó^ !8.'__8'nZ|

T"_rR___NOS. 
Vcndcm-s»' os "i''" 

j 
*. 

jVciuriçá" .5. Ponha: 6
om-o os nos 57 e 65. da Tra- | ^s d[J cstcça0 _ trc_ dos bond.

ve^sa Jacaré: esta travessa flea" 
rua Viuva Cauçllo 381. pro-1

TENDEM-SE duas ca.irs com -2
(._ -T". .s»M e c.-vinha, livro

,|S__ÍI2,raça<_». Vor e tratar «.
;....,-,-_ \\ Ponha: 6 m'.n»'-

(55693I
ua rua 'Viuva -»TO9 . '• ____f.1 Vrm-Tite______ 1 loto* de torra, c-"imo 

»o Largo Uo Jacaré, «"'bus y 
EN DEM 

^ 
» ,-„____,,

Monroe-Mcrcr. via Ana Nerl — -y 10 x ç>u. 
c»«- ¦ ,„ c„_

|Sa?eCM««-_ra. Tratar co». o K^_____S??3«<S_* «__«__- Tavares. Sfto Pedro 182, sob
0L Ti-*-* 18 hora,, tel. 23-1589,

1 3*6 .O I t_."dc^'25.õO.

r. _E-.7*m

tos. Tambem
Trator com Justluei. •
c-dorSoare.. 133. Sliopoi;.?.,
c;-!nctia.

Comen-
f. _» O.1—
41835 Z.

rrtERRENO. 3 lotes
A 2:U0O« cada um, - .. —••„-¦ i >y „,..„* *!"=TStJ_•;?_.ís.o?l "- 

^^_úr^rr^^_ri
-TENTIE-SE na C-tac_o _o Casca-

suparlor terreno. pro-or_c>

Nilopoll
tado. _G Prera ci_ Bandeira

i3U35)X2ã Andracla- 71. loja. .oie.z.iz. —.

casas. Entrar pola
;iOH3)Z'72-A, t'«'"tMi: ji. xiii. ts»H.a

-'.'.".'-.
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VENDE-SE 

ótimo prédio na TI-
Juca, com todo conforto; tra-

tar__pelo t«l._28-4224. (62023)2
VrEN*r)E-8E uma bonita casa
¦ •' com Jardim a outra pequena
nos fundoii, com entrada lnde-
vendento; A r. Joana Fontoura
29, Bonsucesso, (35008)2

VENDÉ-SE 
uma casa do tijolo,

com um quarto", duos salas,
cozinha o um puchado, por preço
de 12 contos; tratar A r. Cio to
Campeio 20. I_lin dn Governador.

(55.70)_

VENDK-.K 
o terreno de 11x100.

A run Fllguolra Lima 121. tra-
>.a-<v£> pelo tèl. 411-1025. (78176)Z

^/¦ENDEM-SE duns câíluiins, A r.
* A n. 59. Vlln Alvncel.-. Ramos.

rilsta 3 minutos da or.taç&o dc Ra-
mos, de ônibus, linha Ramos-
Meyer ou Cascadura, soc.ão d?
200 réis. A cnsa da frente tem 2
quartos, duos salas, cozinha, ba-
nhelro. pin e tagSo econômico. A
fios funda.. 2 quartos, eala e co-
zlnha. Nilo tom lu?., n rede acha-
Be A porta. Tratar A rua Pnranhos
n. 336. Ramos com o proorlo.

(546Õ0IZ
\rENDEM-SE na Circular dn Pe-
i * nha, 5 lotes. Juntos ou sepa-
rados. á rua Castelo^ Bra. "> 130.
onde se- '"'orraa e trata-s? á rup.
Bela 17-i:. S. CrlstovAo. 170502)Z
¦\7-ENDE-SE ótimo terreno un es-
I» tnçáo de Paciência, a ooucos
Tuetros deõta. tratar com Fonseca
A rus Visconde de Inhaúma. 87.
Bobrado. i 85327IZ
¦^rENDE-SE cesa e chácara, to-

1 ' da ou em partes, á rua Dr.
íiernardlno. Jacarépa^uan: infor-
ma-ee pelo telefone 23-0653.

(53816)Z
•t^ENTJE-SE terreno medindo 50
I'* metros cie frente. 50 ele fun-
dos. A rua Intendente \ln"al1'*i'-s.
Junto ao n. 1174. esnollo tle Vítor
de Alcântara; trata-s* com o ln-
ventarlante. A rua General Cia-"rldto n. 295. Marechal H--"ies.•(9J528)_Z

ENDO terreno e casa no Enge-
nho Novo e Lins d_ Vnsconce-

los; tratar no Domingo, A r. Cala-
pó 70. _ (95364)Z
•*|raNT.E^_írir rua~clo Rlachuelo
IV prédio nntlgo em terreno ele
7.50x33.00. perto tía esquina ele
Inválidos. Tratar: "Prolab". Qul-
tanda, -15-A, Io andar. Salas 21
e 22. (5339DZ
¦\7eNDEM-SE 4 prcdTõs-no En-
I* genho Novo, dando boa ren-
ria e perto de toda a condução.
Tratar: "Prolab". Quitanda 45-A
io andar. Snlas_21;22. (33891)Z
TTENDE^SE em Botafogo ótima
1» residência em perfeito estado
de conservnçAo. Terreno. 13,80 x
38. Dois pavlmentos, tres salas.
hall; sala de almoço, 3 quartos e
demais dependências. — Garage
com 2 qunrtos. Jardim. Tratar:"Prolab". Quitanda 45-A. Io nn-
dar. Salas 21J22.  (53B9t)Z

yENDEM-SE 
edifícios cie apar-

tamentos nas melhores ruas de
Copacabana. "Prolab". Quitanda
45-A, 1° andar, galas 21|22.

(53891 )Z

¦yENDE-SE o pitdlo 471 dn Ave-' nida Marncanil; lníonnaçOos
pilo telefono 28-0021. (70813) Z

V—-NDEM^SE" tiols terrenos ê
uma eusa, ateun coin fartura,

situada íl r. Correia dc .Almeida
1G, Engenho da Rainha, preço
12:0008000, Tratar no local, com
o Sr. Bento Augusto Teixeira.

(7011_1)_
VENDEM-SE 

cesas. Terrenos em
prestações, bem situados, em

Iraia. Tratar com Valdsmar. á Av.
Automóvel Clube, 2.870._02878)Z

V" 
EN"dE-SÊ~ terreno ora Ricardo
de Albuciuerque, A r. S. Ve-

nanclo, do lado do 87; ônibus A
porta: preço convidativo. Trata-
se em SAo JoAo de Merlti (Linha
Auxiliar). R. Sto. Antônio, 11. c.
3. Sr. Manuel. (82740)Z

V~END_-S_ 
""bãrracAo, 

facllitn-s.i
o pagamento; boa cosa de ma-

tíelrn. coberta dc telha, forrada c
assoalhada, com 3 cômodos, co-
z'nhfl, luz, etc; bom terreno, ten-
do nos fundos. 3 barracejes, boa
renda; lugar alto. 5 minutos do
bonde Lins ds Vasconcelos. Tra-
ta-se com o proorletnrlo. A rua
D. Romana, 211. Alfredo. (5S71DZ

ENDE-SE o prli-t~nõvo da r.
Pelotas. 31; saltai* na r. Dona

Romana. 97. Bondes a ônibus Lins
de Vasconcelos. Trata-se no local.

(85138)Z
TTENDE-SE bêiõ tarreno de 14,70

» x 100,00, todo plano, tendo duas
frentes uo nascente, em Vaz Lo-
bo, Madurelra. ponto de 810Q; A
r. Lima Drumond, a 60 passos da
Estr. Marechal Rangel, com agua,
luz e facll conduçAo; ótimo para
avenida. Tratar com o proprleta-
rio, A Av. 28 de Setembro. 88-A.
c. I. Vila Isabel. Diariamente, das
15 As 21 horas. Com Esteres.

(85110)Z

\r_NDE-SL 
uma casa A r. Fran-

cisca Meyer. 168, terreno coin
11 metros de frente por 50 de fun-
dos, 17:000$000; trata-se na mes-
ma. (85123 )Z
¦\7~ENDE-SE uma casa com dois

* quartos, uma sala e cozinha,
a prestações, na Estrada do CalA.
292. Ponha. (85092)Z

¦\r_NDE-eE casa com terreno de
I v 8 x 30 por 4-.500S, e 1 terreno
de 8 x 35 por 5:0ü0S. Estação de
Saraos. Informações com Gilber--jQ. tel. 43-2102. _ (9562_Z

VERDADEIRA 
oportunidade —

Proprietário que se retira ven-
tíe luxuosa, moderna e conforta-
vels residências com garage, A rua
Conde de Bonfim, uo valor de 200
contos, por 150 contos, sendo 50
i. vista e 100 com o próprio alu-
guel, a razfto de um conto men-
sal. Negocio urgente nestn sema-
na. Aceita oferta para pagamen-
to A dinheiro. Tel. 27-3601.

_<5_190)Z
VENDE-SE 

um terreno á r. Mar-
ta da Rocha, e-squtna do mes-

vno nome: traía-se, r. Matoso 2*0.
Tel. 28-1019. 175128) Z
¦*l r-NDÊ-SÜfuma propriedade com
i» tré-s quartos, uma sala, muito
terreno para construir, com mui-
ta condução, bondes e ônibus; pre-
co só è. vista, com os próprios
donos; nAo se atende a lnterme-
eliarlos: r. Barão cio Bom Retiro
515. Faclllta-S_ (95512 )_Z
;\rENDEM-SE cir.co bons terrenos
i» arbori?adr>s rins ruas Sousa
Cruz e Ernesto de Sousa 95, An-
ctaraí, p-anta loteada no local;
trata-se A r. Senador Dantas 3.
tel. 22-6120.  I 70367 )Z
V-ENDE-SE magnífico terreno no
I* Grajaú; á r. Henrique Morise
rncídlndo 16 „ 50. Trata-se com
GnstAo. Av. Rio Branco 46. 4o
andar. Tel. 23-1151. (54695)Z
"yENDE-SE casu <:o:n tres quar-
I ? tos, duas salas, e cozinha em
terreno de 22tc40, com multas ar--.-ores frutíferas. P.Ua Mo Jor Re-
í.o 116. Olaria. (540121Z
¦\TENDE-S- umn boa cnsa com
'* 7 quartos, duas salas e gran-
tle terreno, ver >e tratnr na mes-
rna. Run Ada 134. Piedade.

(54-80)Z
__D_-S-~Ã run Z, n. 28, Ca-

tumbí, boa casa, com todas
acomodações necessárias,

I54G00IZ

V

VENDE-SE 
linda residência ter-

minada de construir com todo
o conforto, com 3 quartos, duas
salas. hall. 3 varandas. Jardim e•demais dependências, á rua Ro-
cha Miranda n. 327. distante 10¦minutos do ponto dos bondes de
Tljuca. Tel. 22-5814. ( 53828IZ
"XTENDÍ-SÍ. casa com 2 quartos,!.» duas sala., o coclnna", rua Dlo-
r.isio n. 257. Est. da Peínha. Tratar
na mesma. (53822IZ

V"ENDE-SE 
em Rocha Mi.-nnda.

Linha Auxiliar, casa com 6
cômodos e terreno plantado, per-
to ds estação: A r. S. Francisco.
travessa Pojuca. 16-A. (9M42)Z

VENDE-SE, 
urgente, .baratlssí-

mo. preço de ocasião, prédio
Ainda novo, com 7 comp, acua,
luz. ..terreno de 20x40, entrega
Imediata, vaie 21 cont-,». á rua
-fimarai Costa, 30. •? minutos da"Estaçilo de Campo Grande, pôdeser, visto durante o dia e tratar
fios 8 As 11 horas: o para renda
darA de 180S R 200S mensais."E* neeoclo direto, livre e de*em-
-araçado. (i)5_0_
¦\r_NDE-_E terreno no melhor'* Donto da estação tíe Cole-lo.
rom ->0x50: trata-se íi r. do Cos-
ta. -í¦_, com Brandão; preeo de
ncaslgo (85432) Z
*VTENDE-SE. por -lò contes, prédio

err. centro de terreno, medindo
12x100 metros, cnm 4 quartos, 2
%Elas, cóna. cozinha com fo^ao a
cçá*. banh«lra com aquecedor e
Brande varanda ao lado; ua frente
tem 3 sacadas, ponto li abi tavel,
precisando de alguns concertos;
>vm perto do Meyèr, lucrar saúda-
vel e prédio arejfldo; tratn-w com
o Sr. Albertlno, A r. Arqu!-"! Cor-
d-lro 274. Tel. 29-0358. (85263)Z
\7ENDE-SE prcdlo de dois pivi-' tr>«ntrw rom _aratre. R. V.s-
eond« de Stn. T=.ib'l 273. V4o
«?¦¦-¦ele lr.to-med'ariqs /5I688)Z
VHD .M-iir _ T-o-)-:ee*nc*es rei-¦ * dendo 2:2noç oor nno. pelo
prece, ele 7:0cvi* F-cll"n-se o na-
nrsmpnto e pcelta-^e ofor^n, Vêre
trat»' dia 12 hirai cm diante. A
r. H^-rlO"*** »-TeIo P.3. Es*."'-***> rt*
O-vido n-,_.  (70139IZ
"trrvDE-RE ca-"a com 3 mia-tos

r.ac. com eran^í» t*,,,*r'*r,o. m*»*iin-
rt-> 'O metro» nnr II de f-ente; A
r MAnuel Vltorino 82, F-""*"**..
do. Í75I031Z
"l^FTCDE-SS terreno com pccdlo C-çrande bprrarSo, modlndo 33 x"700. nor m*"»t!ví. da r*"»n*» =** r«t1-Tnr. R. Llsi, 63 o 67. _!-« t*ss-
confie,. (8518! )Z"tr-NDE-SÇ: uma ri'i na rua CnZT m'n^r> rt0 rrat-.fp ?t9 e tn*nb»n

J*> t-T^-m lote— trn«a-"-" na runP--*o dn B,->r.->r,Bl -..a. Llr-hi Au-"ílllar, n& c«ta_;âo de Co—'hi'!.
465107) Z

VENDE-SE 
na estação de Casca-

dura: A rua Sllvexlo 83, umn
boa casa, sistema bungalow, com
5 quartos, duns grandes salas, co-
zlnha, porão habita vel, etc: gran-
do terreno medindo 40 x 100, ten-
do saída também para a rua da
Pedreira 72-A. (55966) Z

\;*'ENDE-S_ pequena casa. A rua
Carvalho Alvlm, 179, casa XIII.

tel. 42-8828; (85177IZ

^TENDE-SE 
uma casa com 3

quartos, duo.s salas, agua e luz.
Preço 15:0008000, A rua Balbina.
1, Quintino Bocaiúva. Tratar A
rua Barbosa cia Silva, 15. Ria-
rhuelo. (85175IZ

VENDE-SE 
um terreno no bairro

Grajaú, com 671 metros qua-
drados. Informações pelo tel. 48-
3310, com o proprietário. .85171)2

VENDE-SE 
a casa da rua Albl-

no de Paiva 167, dois caiar-
tos e uma sala, agua e luz, 3
minutos da estação Senador Ca-
mara; tratar na mesma.

(70423)__Z
VENDE-SE 

casa, preço de oca-
sião. 2 quartos, duas salas, co-

zlnha, privada, agua e luz; terre-
no: 8 por 44 de fundos. Trata-se
na mesma. R. Craveiro de Sá, 67.
Parada de Lucas. (53704)2

VENDE-SE" 
"prcdlo 

de constru-
ção moderna, com varanda de

frento, 2 quarta*?, duas salas, co-
zlnha. banheiro e um prédio nos
fundo», perto do ponto de bon-
de, entre Olaria e Penha: A rua
Latino Coelho 21, as chaves nos
fundos: tratar na rua Costa Men-
des 161. Ramos. (70463) Z

VENDE-SE 
uma casa com dois

quartos, ume sala e cozinha: A
rua Alzira Va!c'etaro 63. estaçüo
de Sampaio. (70461) Z

VENDE-SE 
o prédio da rua H.

Lobo 177. vêr e tratar no mes-
mo das 10 As 10 horas.

Í704Í3) Z

I A LFAIATARIA — Vende-ce uma
f* por preço do ocaslAo; tem mo-
rada, pert" da Praça Saenz Pena,
A rua Major Avlla, U5. (557381Y

\RMJV_EM 
- Vende-so bani

montado, em útlmo ponto, fa-
aendo muito negoolo; faolllta-ap
o pagamento; n.gocio da ocaslfto;
informações pelo tel. 29-2334, com
o Sr, Antônio. (55703)Y
Botequim"e"a bilhares, .vende-

eo, pouco dinheiro, bom para
prlnolpinnte, esquina. 7 anos, de
contrato. lnf. e trata-so A r.Se-
nador Pompcu 173. (54008)Y

OTEQüIMt— -VÕnde-so. fãzen-,
do multo nojoclo, bom situa-

do, em esquina, contrato espe-
ciai; A r. da Harmonia,' 108. das
10 As_12_horas. (53734)Y

ÍJOTEQÜIM 
— Vonde-se, livre e

* desembaraçado, de qualquer
ônus, (.rnnde contrato, morada
pnra família; * rua Marechal Deo-
doro 33. Niterói _ 185053)Y

BOTEQUIM 
— Vende-se. fazen-

do regular negocio; ver e tra-
tar A Av. Rlchard 6-A. Grajaii.

(701001_
OTEQUIM — Vende-se livre e
desembaraçado, rua Senador

Pompcu 12, preço de ocaslAo.
(55830)Y

BOTEQUIM 
e restaurante —

Vende-se. Ia-_ bom nngoclo;
tem contrato, cnsa para familia,
livre o desembaraçado; Informa-
eõss com o Sr. Oomes, A r. Sta.
Luzia. 206^ _ (62668)Y

C~ 
AF_~~~ Vende-se bem áfregue-
zado, por motivo de doença;

Informações rua do Sanado 45.
(54050)Y

ÃFÉ"-Tendinha-Restaurante —
Vende-se, ótimo, fazendo bom

negocio, em frente A estaçAo dc
Olaria, pagando pouco aluguel.
Ver c tratar A rua Senador An-
tonio Carlos 401, ou com o Sr.
Paiva A Avenida Gomes Freire,
41. l75129)Y

F" 
ARMACIA — Vende-se. uulea
no local; motivo: o dono nAo

poder estar A testa. Vôr c tratar
no local. Est. de Andrade de Arau-
Jo. Est. do Rio. Linha Auxiliar.

(55448)Y
17IARMACIA 

— Vende-se, negocio
- de ocaslAo. 15:000S A vista e

restante a combinar. Cartas para
54146 na portaria deste Jornal.

(54143)Y
I" ABORATORIO farmacêutico —

-*-J Comp.a-ss ou aluga-se, local
no centro ou ruas próximas. Te-
lefone 22-5951. (85172)Y
T EITERIA com deposito ete pAo,-" moat;em de café, sorveteria c
caldo de cana. Vende-se, fazendo
ótimo negocio, no melhor ponto da
Estrada Braz de Pina. 842, bon-
des A portn. boa morada, módico
aluguel. Penha. (80204)Y

OFICINA 
de concertos de calça-

dos — Vende-se nn Avenida
Msm de Sá 135-B. para tratar na
mesma Avenida, n. 50, sob.

__ (75159.Y
PENSAO. 

Com urgência, vende-
se uma em ponto central, nfto

falta agua e bem afreguezada.
Veude-se por motivo de viagem.
Atende-se das 14 As 17 horas.
Rua Miguel Couto 52, 2o. andar
telefone 23-3629. (95585)Y

POSTO-5 
— Vende-se, com ur-

gencla, por preço de ocaslfto,
por motivo de doença, uma pen-
sAo com 8 quartos mobilados, A
rua Xavier da Silveira, 104.

(70079 )Y

VENDE-SE 
botequim V.iícnclo

bom hegòolo, rom instalações
moderna.1., n bem nltuado com óti-
nio o Ioiiro contrato. lnf. com
o fír. Castro A r. Senhor dos Pai-
SOS 66, das D ás 12 hom*. e das
15 as ib horna, Nfto zz atenda a
Intermediários. (43317) Y

VENDÉ-SE 
bom botequim, A r.

BarAo ele Mesquita, (197. unlco
no lugar; vendp-«_, 0 contos men-
auls: o motivo sa dlrA no proten-dente. V6r o tratar no mesmo,
dns 10 As 12 hs. (3.134JY

VENDE-SE 
uma oflcínn do con-

certos do calçados; r. Major
Avlla 88_;_ (70311)Y

V-NDE-SS 
um armnzcm, um

dos melhores pontes tío Ca-
xias. Av. Nilo Peçanha 143. E. P.
Leopoldlnn. (70384 )Y

VENT3E-SÉ 
botequim, com con-

trato, por motivo de viagem,
A r. Joaquim Meyer, 79, Meyer:
dA comida também. (70373) Y

V~ÈNDE-SI5—deposlto 
dã~ pAo,::bn-

Ias, sorvetes, frutas o artigos
de couf-ltaria e papelaria* etc;
no melhor ponto de Bonsucesso,
A r. Urauos, 487,- faclllta-s?.

^ _(70372)Y
VÉÍfDÊ-SE 

deposito dc p(lo"c bi"^
Ias. por motivo tío dono ter

falecido: serve para lelterla: nAo
tem outra no lugnr. R. Praln de
SAo CrlstovAo, 205. (831031Y

VENDE-SE 
"uma 

quitanda-combastante contrato, tel. 26-0004.
BotafORO. (35162) _

\T-ÊNDE-SÊ-'bõt-qüítrT"'o—restãii-rante. livre c elcssmbaraçado.
tendo bom movimento, perto ela
Escola Mllltnr: aluguel barato. O
motivo da venda so cxplloarA no
Dre*,endcnto ,A rua Princesa Isabel.
20, Realengo. (55935)T

VENDE-SE 
bom armazém em

lugar de muito movimento, na
Piedade, informações pelo teleío-
ne 29-2235 (55968) Y

VENDE-SE 
um açougue, A rüa

IrapuA 203, Braz de Pina, pre-
ço 5:0005000; trata-se no mesmo.

(70397 )Y

oo contos — Vende-se á r. Con-** selheiro Tomaz Cerqueira 93
(Ilha de PaquetA): Prédio com 3
quartos, sala, quarto de banho,
copa, corlnha e grande varanda
e mais um quarto independente.
Ediflcado em centro de terreno,
arborizado, que mede 22 x 34; ft
Praia de Eão Roque. Tratar com
Pinvio; A r. Buenos Aires 126. Tn-
bellAo. (70213)Z

COMPRAS E VENDAS DE
SÍTIOS E FAZENDAS

/' iOMPRA-SE um pequeno sitio*•-' na Gávea, Andaral, Tijuca ou
até Cascadura. para plantações,mesmo sem casa de morada. Car-
tas para 55310, na portaria deste
Jornal. i55310)Zl

FAZENDA 
— Vendem-se 200 ai-

quelres distante da Estação õ
kilometros, estrada de automo-
veis, pastos para 520 cabeças,
campos, agua corrente, clima sa-
lubre, preço 80:000$, matas, var-
zeas, lavouras, etc, informações
com o proprietário Gerson; A rua
dos Andradas, 25, tel. 42-9200. As
Quintas e Sextas-feiras, das 18 As
19 horas. (70387)Z1

SITIO. 
Vende-so na Estrada da

Tljuca, a pequena dlstancl i do
Largo da Preguezia, 3 mil lí-ian-
Jeíras e diversas arv. frutíferas,
atravessado pela estr. e por corre-
go, vista sobre o mar. Antônio
Cepeda. Av. Rio Branco 77, ter-
celro. sala 8. elo Slntilcáto dos
Corretores de Imóveis. (5471 _)/*,!

SITIO 
em Paulo de Frontln —

Vende-se grande sitio, para fa-
mllla de tratamento, com todo o
coníorto exigido. Vér com Manu-
ei Correia Dantas, na mesma es-
taçáo. __ (55939) Z-l

SITIO. Vende-ss. 13 alqueires,
por 6:0008, Capivari. Estrada

de Ferro Leopoltíina, casa de mo-
rada, boa ngua. matas, dista dn
estaçno umn hora e do Rio tres
horns e mela. Tratar A Av. Rio
B-.nnco 117, 2"., sala 221. Tel. 23-
137B. ^ J73211)Z1
V^EUíDE-SE na Ilha cio Governa-* dor, ura sitio com grande casa,
medindo o sitio 945 metros A ruados Muros. 203, JequlA. (70479)ZI¦yENDE-SE ótima [Fazenda em~ Morro Anui, rnmnl de Vassu-
ros. distante 2 quilômetros da es-
tação. com 68 alqtic':-es. 9.500
pes de laranja pêra, tipo exporta-
ção. boa morada e outras bemfel-
torias. Informações eom o Sr. An-
tonlo; rua do Núncio 54. Garn^c

(85165) Z 1¦yENDE-SE um sitio com cem* mil metros. me'o plantado de
laranla. a 40 minutos de automo-
vel; informa-se 6 rua dn ^u'tan-
da 14. Botequim. Í706271Z1

COMPRAS E VENDAS DE
CASAS COMERCIAIS

AÇOUGUE — Vende-se barato,^não paga aluguel, motivo dc
doença. R. Llno Teixeira 41.
Jockey Clube. (55856)Y

A RMAZEM e botequim, com lar-
í* _o contrato, fazendo ótimo ne-
gocio. Vende-se, para lnf.: Car-los Costa It Cia. R. do Acre, 81.

(53750) X12
A RMAZEM — Vende-se em Vila*> Isabel. O dono vende porquetem 2 negocio- e nAo tem quemtome conta; informações na Cer-vejaria LeAo. A Praça da Repu-blica, 65. com o Sr. Rodrlçues.

(62963IYA RMAZEM de líquidos e comes-í»tlvels. no centro da cidade —
Vende-s? em ótimas condições _de pequeno caoital. Tratar A ruaMiguel Couto 2, 2o andar, snla 4.

^836 69 l_Y
OOTEQUIM — Vende-se: trata** se na r.-----aria Triunfo. L
rua Bonfim, 378. i_55563)X.íi

PENSAO 
— Vende-se, 18:0OOSO00

bem localizada, mobilada, com
coníorto, em Copacabana; telefo-
ne 27-9344. I 55505 )Y

PENSAO 
— Vende-se com bom

contrato. 15 quartos, melhor
ponto do Flamengo: informações
pelo tel. 25-1263, das 8 As 10 e
das 18 As 21 horas. Sr. Bartman.

,55747)X12
EN3AO. Vende-se uma boa

na melhor estação dc agua
mineral, casa confoi tavel, tratar
pelo tel.: 43-8411. (7051DY

QUITANDA 
— Vende-so bem

montada, faz bom negocio ou
ndmlte-se soclo, para botequim: n
r. Bernardlno de Campos, 111, PU-
dade. (53674IY

Quitanda"— 
Por motivo cio for-

ça maior, vende-so ótima cosa;
r. S. Fraucslco Xavier 452, Largo
de Maracanã. (85081 )J_

QUITANDA- 
— Vende-se urgente;

tem contrato. R. Arlstldes
Lobo 212, Rio Comprido. (55878) Y

QUITANDA. 
Vendê-seT^om ur-

gencla, com moradia e com
bastante movimento; Frei Cnne-
ca 261-A. (85078)_Y

UITANDA — Vende-se, livre _
desembaraçada, no melhor

ponto do Grajaú. Trata-s3 na Av.
Engenheiro Rlchard, 105, bote-
qulm. (Ü2917JY

RELOJOARIA 
dtlun. Fotografia

loja (porta). Passa-se contrato.
Ver e tratar A rua do Catete 251.
Está aberta. (95105)Y

RESTAURANTE 
— Vende-se no

centro, muito movimento, rua
dos Inválidos 147. (05621 )Y

TRASPASSA-SE 
uma boa pen-

sAo com ótima freguezla; A rua
do Rosário 130, 3o a'ndar. proxi-
mo A Av. Rio Branco. (95573)Y

VENDE-SE 
um botequim e lei-

teria, fazendo bom negocio, in-
formações A r. General Câmara
n. 110, com o Sr. Gomes.

(85276)Y

VENDE-SE 
uma oficina de con-

certos de calçados bem afre-
guezada, e com maquina para re-
mendar. Ver e tratar a rua Sena-
dor Euseblo 356. fundos. 185278)Y

\rENDE-SE grando botequim; A
rua Arquias Cordeiro, 247. com

4 Snooker e 2 bilhares trance -S.
Aberto dia e noite. Faclllta-se o
pagamento. (40836) Y

VENDE-SE 
em IrnJA, armazém

tíe secos e molhados, com ou
sem o prédio, próprio para prin-cipíante; lnf. com o Viana no
Banco Frnncos-Itallano; A r. da
Candelária. 0. (55362)X12

VENDE-SE 
barbearla com ma-

aulna dc ondulação, no melhor
ponto de Bangú; A Av. Cone-
go Vasconcelos, 53-A. (41796)Y

VENDE-SE 
borrl caí--. restau-

rante, no centro, fazendo bom
negocio, ótimo contrato; informa-
Se á r. Acre 30, com o Sr. M.
Carvalho. (41923IY
¦yENDE-SE armazém de líquidosc comestíveis, com ótimo con-
trato, no centro, casa tíe esquina;
Informações A r. Acre, 58. com o
Sr. Miguel. (54086)Y

yENDE-SE -""quitanda da r." da
» Estrela 63; faz-se qualquer ne-

gocio. Tratar na mesma. (55824)Y
yAREJO de cigarros — Vende-so

bom varejo, por motivo de
doença. R. Mayrlnk Veiga 18-B.

(70293 )Y

VENDE-SE 
botequim c bilhar

com boa moradia, ou sdmlte-
se soclo. Ponto magnífico, mes-
mo para outros negócios. R. Ba-
roneza 18, EstaçAo dc Mesquita.

(85004)Y

yENDE-SE botequim e lelterla
J. ou admite-se sócio para assu-

mlr toda responsabilidade, preçode ocasl&o. faclllta-se o pasçamen-to: trata-se A r. Joio Rego 130.
Olaria. (54285) Y
\TENDE SE uma quitanda, livre» e desembaraçada, tem morada,

A rua General Roca. 1-A. por mo-tivo de outro negocio, bondes dc
Fabrica. (55648) Y"yENDE-SE uma quitanda na' rua Voluntários da Pátria. 187.
Trata-se na mesma. (629801Y"tTENDE-SE uma quitanda" fa-y zendo bom negocio. A Fstra-
da Marechal Rangel, 737. Mídu-relra: tratn-se A rua Carmo Neto279. das 12 An 14 horas ou pelotel. -2-3122, com. Barros. .

162930J Y

VENDE-SE 
armazém e deposito

tle pAo. por qualquer preço; »
r. Projetada Dois. 1, Inhaúma.

(85098 );•_

V'ENDE-SE 
um bõm botequim,

fazendo boa féria. Visconde
tíe Sta. Isabel 237, por motivo de
doença. (75189)Y

yENDE-SÈ-botequim c com qua-
Y tro bilhares e duas enoolcer. ou

S3 admito um soclo. com praticade restaurintc; A rua Senador
Pompeu 233. (95528)Y

VENDE-SE 
um bom café c res-

taurante. A rua Sacadura Ca-
bral 379, ou ndmlte-se para o va-
Íor de 7:000S. (75179)X12

VENDE-SE 
boa pensAo. com 23

cômodos: lnf. A r. do Matoso.
133, eom D. Rosa. (750S7)Y

\;rENDE-S_ quitanda, A run
Campinas. 78-A, Grajaú.

(75052 )Y
yENDE-SÊ quitanda, livro e

T desembaraçada, fazendo ótimo
negocio, por motivo de doença,
sita â r. do Riachuelo, 33^. tem
moradia. (537I2)Y

yENDE-SE bonbonnlére com
T banca de refresco gazoso. na
rua Senador Euseblo 123. Caie-
Porta de Sol; tratar no locnl.

(33875)Y
VENDE-SE 

café e lelterla — Ja-
eàréjoagitó, por motivo do tíoen-

ça; náo pa^a aluguel, fazendo
11:000$ de féria, contrato 7 nnos:
lnforma-se Av. Gomes F:-i;lre 153.
Enrbearla. (63727.Y

ÊNDE-SE vareio dc ri-rarros, A
rua Senador Pompeu 232.
(955271Y

VENDE-SE 
uma quitanda. A rua

Li.;la 101-A, com boa frefrue-
zlà, por motivo de viagem. Ola-
ria. (75145) Y

VENDE-SE 
ou acelta-se sócio pa-

ra um bom café com bilhares,
secçfio tíe sorvetes, moinho de ca-
fé e diversos adicionais, bom con-
trato, pouco aluguel. lnf. A r.
rio Rosário 105, Sr. Adolfo Andra-
ele. (_54 720 )Y

VENDE-SE 
depesito de pão. bar

e lelterla. com moradia, fun-
clotiQ até à_ 2*2 horas, Domirinros è
feriados, rua Sousa Barros )P4', E.
No voJ (54779 )Y

VÊNDE-SE quitanda, o motivo é
o dono nao poder estar a testa,

moríi-Ua bia. alu-"el baroti. rui
Sacadura _Cabral 375. (95632) Y

FESTÁTJPANTF.
Ventíe-se mr motivo de viagem

nroximo â Prr^a H,a Bandeira, tem
morada e bom alu*ruel. Trata-so
com BorEÇes. a ma do A"re n. 51,
botequim, elas 8 As 17 bnras.

(75104) X 12

VKNDAS EM LEILÃO

PRÉDIOS — Hoje. 16 horas,
rua Figueira de Melo 314 e 31ti,
S. CrlstovAo.

A--OMOVEIS DE OCASIÃO

AUTOMÓVEIS Usados: —
Com todas facilidades

de pagamento e permuta,
vendem-se cs se_"intes car-
ros: LIMOUSINES E CON-
VERSIVEIS: Ford V-8, Ba-
by e 4 cil., Chevrolet até
1934, Wandercr, Plymouth
1934, De Soto, D K W, Bal-
Iila, Nash, Continental,
Iludson c outros. BARA-
TAS: Ford V-8, Chevrolet
1933, D K >V. Fiat 514, Gra-
liam, Essex. Chrysler e ou-
tros. PHAETONS: Chevro-
let, Ford V-8 e 4 Cil., Nash,
Chrysler e outros CAMIO-
NETTES: DE ENTREGA,
diversos D K W. Fiat, Ba-
lila e outros CARROS AN-
TIGOS perfeitos, nada além
de tres contos. Vêr e tratar
na AUTO UNION BRASIL
LMTDA., á Av. Mem dc Sá
202. Tel. 22-5305.

(55380)X1
A UTOMOVEL (llmousine Dodgc,•f* bem calçada e boa pintura) —

Vende-se baratlsslmo, a rua Con-
selheiro Paulino, 79, Olaria.

(95431) XI
A UTOMOVEL Bulck. 7 lugares."tn ótimo -stado. licenciado dc

fraca: 
vende-se A r. Visconde de

tauna. 341, com Soares.
(750391X1

AVION-VOISIN 
— Vende-se.

preço barato. Faclllta-se. 0'ti-
mo funcionamento. 23-0132. com
¦Tor.le, A Praça MauA, 5. (413821X1

AUTOMÓVEIS com taxi
prestações dest'- 100$ e

outros a preço de ferro ve-
lho; á r. Mariz e Barros
253. Adolfo Fernandes. —
Tel. 48-8599. (70682)X1
rjüICK 1937. de 4 portas, com** mala. Estado de nova. esto-
famento de couro, em nerfelto es-tado: 23-0132, Praça MauA. 5. com
Jorge. (41362) X1
TJARATA Nash — Vende-se, ele-**-* cante, com pcTuco u^o. em per-feito estado, a pessoa de flr.o tra-
tamento. pintura linda, côr ver-
rie. Ver e tratar A rua BarAo de
Ubá. oficina mecânica, com o £r.
Guilherme. (547001X1

BARATA 
— Vende-se uma de 4

cilindros: v^r e tratar: á rua
Condcssa ele Belmonte 53. K. Novo.

..85137) X 1

1'JIKIATT* — Corrida — Vende-*¦* r.c do 4 cUtndraa. 16 válvula...
com mngneto BcliitUht novo o 4
pneus novos em folha, pronto pa-ra correr; tratar A r. tli iiiu.ii.iiii,,
140, l.o, Sr. Ciaudlonor."

(35'_50)X1
CiilEVROL-T 

-- Vciido-30 uma' llmousine, tipo 1933, licencia-
do. 4 portos e om bam estado; a
Av. 2(1 cie Setembro BOtl.

(85143) :: i
JQAMINHAO Internacional

rodas dup!as, seis pneus
novos, reformado dc ponta
a ponta, todr... as (raranti.is
de novo, prazo longo, aceito
troca; á r. Mar'- c Barros
253, ao lado da Escola Nor-
ml. Tel. 48-8598. Adolfo
Fernande_. (70383)X1
i~lAMINKAO Chõvrõict do 6 cllln-
VI dros — Vende-sa um em ótimo
estado, licenciado, para 1938: run
Had. Lobo 68, Cooperativa. Pires.

(703O91X1
/"1KEVROLET 193U. llmousine 4

portas, rodas do arame, 4 pneusnovos, um ótimo radio, tudo per-feito. Vendc-s;, tratar, tel. 43-5724.
 __(544501X1

/~<AMINH-_S~ — "Chevroiõt, 
Gi-

Vf sante; Doclrço rodas duplas, cs-
tado de novos, a preço baratls3l-
mo e facilidade tíe pagamento —
Mquldam-se. Vir e tratar A rua
dos Inválidos 134. (63669) XI
h"OMPRA-SE Chcvra'i-t~Í!moií-

slne. 1934 em pirfelto estado,
entrega-se uma Hutison o a dífe-
rencia em dinheiro, A rua _eandro
Martins 88. (546441X1
/riHEVROLÊT. 

'• - Vende-se, tipo^ ramona. rodas di arame, cm
boa. condições. Ver e tratar á r.
S. Francisco Xavier 915.(852&2)X1

r~iAFE' e restaurante — Vendo-
*-" se urgente, livro e dosamba-
raçado. por motivo de doença. Fo-
cilita-se o pagamento, 6 anos de
contrato, tem todas as licenças pa-
pas. faz grande movimento, tem
morado; querendo não paga alu-
guel. Aproveitem a oportunidade.
Informações com Fernandes Móu-
rAo _ Cia., A rua do Ouvidor, 22
c 24 (75043)Y
rjHEVROLET - 1937 — Coupé

— cm estado de novo, com
6.000 Kltos. Vende-se por pre-
ço convidativo. Côr grenat,
Vêr c tratar com o Sr. Mon-
te, Av. Mem de Sá 343, es-
quina de Frei Caneca.

(C 69.671)X1

CARRO 
de entregas, Ford, 1930,

vende-se; largo do Machado
n. 27, garage. Ver c tratar com
o carpinteiro. (70620)X1"fJHEVROLET 

- Phacton 
~^-

1930 — Capota e pintura
nova. Vende-se por preço de
ocasião. Vér e tratar á Av.
Mem de Sá 343, com o Sr.
Monte. (C 694861X1
/"«ABRIO-ET — Vende-se por**-' motivo de viagem conversível,
1934. pintura o maquina ótima;
tratar com Nestor, Escola Políté-
cnlca. Largo de S, Francisco. IU.
As 14 horas. (85247)XI

CAMINHÃO -"Chevrolet —
1935 — Cabine de aço, em

estado de novo. Vcndc-se a
vista on a prazo. Vêr e tratar
com o Sr. Monte, á Av. Mem
rie Sá 3i3, esquina de Frei
Caneca. _ _ (C 69.671)X1
/"lAMINHAO ChoVrolêt,~1929, 6-c.
V-1 pneus novos, ótimo e barato,
ver e tratar A Estrada Marechal
Rangel 641. (950251X1

r-HEVROLET - 1937 — Sc-
dan de 4 portas. 0'timo

estado. Vende-se com facili-
dade de pagamento. Tratar
com o Sr. Monte, á Av. Mem
de Sã 343, esquina de Frei
Caneca. (C 69671)X1

CAMINHÃO Ford~l93Í, vende-se
fechado, para entregas, llcen-

ciado. Voluntários da Pátria 339.
tel.: 25-0772. Preço de ocaslAo.

(953631X1

CHEVROLET 
Llmousine. em

bom estado. 930, licenciada, 5
pneus novos, bom funcionamen-
to, vendo por 5:0008, A rua Juiz
de Fora 95. Grajaú. Tel. 48-2279.

(53782) XI
nnEVBOLET - 1935 — Se-

dan, 4 portas, forrarão no-
va de couro, ótima pintura e
motor. Vende-se com facili-
dade de pagamento. Av. Mem
de Sá 343, com o Sr. Monte.

(C 69.671)X1

DÉ sotto*^ Vende-se ótimo,
para a praça, bem calçado, ca-

pota e Jogo de capas, novos. R.
do Matoso. 130. (830231X1
TTORD - 1936 — Sedan, 4

portas, ótimo estado, pin-
tura nova, bem calçado. Ven-
de-se a vista ou a prazo,
aceitando-sc auto usado em
troca. Facilita-sc o pagamen-
to. Tratar com o Sr. Monte,
Av. Mem de Sá 343. esquina
dc Frei Caneca (C 69S71)X1
|7/ORD 29 — Vendo-se bem cal-*¦ çado e preço barato. R. Re-
gente Feijó 59, LeltAo. 1951811X1
I^ORD - 1936 — Phaeton —

Turismo ótimo estado bem
calçado, pintura grenat, no-
va, couro, vende-se a preço
de ocasião. Tratar com o Sr.
Monte, Av. Mem de Sá 343,
esquina de Frei Caneca.

(C 69.671)X1
TpORD 931 e Citroen — Partlcu-1 lar que possue duos limouslnes.
vende uma delas por preço modl-
eo, laMiido a Citroen 240 kllome-
troa com 20 litros, tel: 27-8255.

(115635) XI
pORD 931 — Doubie -Phaeton;

-*¦ particular vende em estado
de novo. Largo do Machado 27,
garage, procurar no capotelro.

(54002)X1
-TOIíD - 1936 — Touring 4

portas com mala. Vende-
se com grande facilidade de
nagamento. Tratar com o Sr.
Monte, á Av. Mem de Sá 343,
esquina de Frei Caneca.

(C 69.671)X1
TjHTRGAO, de entrega — Interna-•*¦ clonal. bom estado geral, pre-
ço barato: A r. dos Inválidos 134

(690S9IX1

Ford v-8T"i537, es cavai., tipo*"*"!uxo. llmousine, 4 portas.forrado a couro, sem uso, podeser visto a qualquer hora. na ga-rage, A rua General Polldoro 58.com o borracheiro e combinarcom o proprietário, A rua OagoCoutinho 44. das 12 As 14 horas.com o Sr. Alfredo. (34421)XI

|,v>!<pi 
'.iuou_lne 1923. de 4 po:--**¦ tas. vande-ae, Ver ú ru.i do

Núncio 54 « trator á rua aonsral
Câmara 317, loja. i338»8ixi
pRAlÍAM 1937. 

"|-Ô7n~9.000~kllo-
" metros rcialH. estnelo elo nova.
Facilita-',? ou train-se, 23-0132, A
Praça MflUtt, S, com Jorrrc.

(41362)::'
IT-TPMOniLIj Phacton. 

"tlpõ" 
so","7 lugar".i. licenciado est- nno.

vende-se; a-we Monumontal, A
Av. Henrique Valadares. 134.

 (413851X1
LJrtCOlli ZEFIR 10377"vende-BÕ
acclta-so troca e faclllta-se o pa-
gamento. Agencia Ford Amsndoc1-
ra. Rui Barbosa 57. (70345)X1

L A SALLG-.-' 1935 — Sedan
de 4 portas cm ótimo cn-

tado dc conservação. Vende-
se por motivo dc viagem. Av.
Mem de Sá 343, esquina de
Frei Caneca com o Sr. Mon-
tC-*_ _ (69-6l7J.).U
/SlDSMÒBÍl'.930,"maquina nev-" va. todo cromado. 4 pneus,
pintura, capota de lona. tudo no-
vo, licença Ü538. tíe praça, l :200f]
por motivo ele viagem, yír todo
dia A r. Carlos Sampaio 72, com
Otávio. (95510)X1
iSÕASiXb' 

"vordãdctr- — "Ford.
" Chei-rolot. Plvmouth. Studehp.-
ker, Dodçje. Chrysler. Granam; O'-
dsmoblle, Bulclc. o outras marcas
de todos cs modelos modernos e
nntltrcs. abertos e fechados, a pro-ros baratlsslmos e com facilidade
do pagamento'. Ver e tr.tpr A ru*.
dos_ Inválidos _134_. (69Caa_!Xl
rTlAXIMETRÒ alemão, com po.1-0* uso — Vende-se uo? necessl*
dade. n qualnuer preço: A rua e'a
Alfândega 239. sob. (932131X1

VENDE-SE 
um automóvel Pa-

card, tipo doublc-pliaeton, li-
cenciado oara a praça, por motivo
de viagem. Para ver e tratar A
rua do Catete. 257, Garu';e S. Pe-
dro. auto 5.505. __ _s (620791X1

V" 
ENDE-SÊ~um CheÃTOiot Selo de
Ouro, com 5 pneus novos. II-

cenciado. no corrente ano, em óti-
mo estado; ver e tratar A Avenl-
da Gomes Freire 47 o 49. Gara-ze
Imperial. (5423DX1

VENDE-SE 
automóvel Oackland.

tino 192a. em nerfelto estado;
tem chapa para a praça. Ver e
tratar A r. André Cavalcanti 174.
com Pedro Lopes. (85002)XI

ENDE-SE barat- de corrida.
apropriada para o "Circuito da

Gávea". Força de EO H. P.. e 190
quilômetros horários. R. Senador
Dantas. 118. (7O180)Xl

FERRO VELHO
Compram-se automóveis de

qualquer marca e estado e ou-.rai
mercadoria* em ferro, eem terereolllcllt; pagamento A vista, sembulha ou mntlnadu. R. vise deIc.iúna. 601, Tel. 2ü-;:'u7

_ (47298ÍX1
PORD^ABERTO 19.31»
Vendem-se dois, em átlmas cor,-

dlçfiea e co'n garantia. Agencia
Ford Am;ndoelra, tslef. 25-2307.

(70643)7C1

Tlierc Dcslys £«**

VENDE-SE 
um camtnhAo licen-

ciado, em perfeito estado de
conservação e funcionamento; tra-
tar A rua Pernambuco, 54, das 8
As l* e das 13 As 17 horas.

(850891X1
-8 ou Chevrolet*— Compro de
4 portos, tipo, 35, 35 ou 37.

lYatar A
loja.

Senador Euzeblo, 55,
(85152) XI

irENUEM-SE duas motocicletas.
' quasl novas, por preços bara-

tlsslmos, e uma outra por 550S,
e uma por 9508 para desocupar lu-
gar- A r. Senador Dantas 75.

(64.149) XI

VENDE-SE 
Chevrolet, de 1934,

llmousine, 4 portas, 6 rodas,
em perfeito estado, tipo especial:
e um "Whipet" doubie phaeton.
4 cilindros, diretamente, com par-
tlcular; motivo de viagem. Ver A
r. Bom Pastor, 45. (7506!) XI

VENDE-SE 
uma barata Ford tt-

po 35, estado de nova, trata-
se na Garage Bento Lisboa. Rua
Bento Lisboa 13. (545551X1

VENDE-SE 
automóvel Fiat, 620.

licenciado. Ver e tratar A rua
Professor Valadares 87. (545651X1

VENDE-SE por motivo de via-
gem. Chevrolet Moster dc lu-

xo, com radio, por 12:000$. Tele-
fone 26-4477. (70575)X1

BICICLET * S, WOTOCIC-OS,
ETC.

TJI0TC--TA Flring We-1. para" menino, tamanho grande, por-feita, vende-se por fsOlOOO. rua
Silva Teles S0, c. 2. (537941X1
DICIC__T..':para 

"mulher,""cm
¦""-* perfeito estado de eonssrvaçAo,
vende-se. Praia de Botafogo 63,
apto. 201. (705371X1
¦Í7"_NDE-SE"urnii" bicicleta' nova* marca Eterna: A r. dos An-
tiradas 149, padaria. . (705471X1

ANIMAIS

BULL-DOGS 
franceses, legítimos

filhotes, multo lindos, macho
e fêmea, vendem-se A r. Almtran-
te Alexandrino, 353 (Vista Alegre)
Sta. Teresa. •_ (33107)X4
OACHORRÒ" FÕ_." pêlo de ara-
V* mo. filhote — Vnnd?-se. A rua
Copacabana 620. T_l. T7-1243.

(547531X4

Ij^bx 
*•-" 

pifo 
"de 

arame, Iegltl-
mo. vende-se por preço ti", oca-

s'.3o. Tratar A r. Eita Ludolf.'. 53.
spt. 3. Leblon. (55480 |X4
pÊTROPÒLf3""'—'"'VeiiSêm-Ve'"".•*¦ vacas novas ¦» man.as dando
leite e uma novilha dc 2 anos, to-
das do boa raça. preço â* ocalíao,
rua Mosela 1.529. (419941X4

AVICUI/TUHA

f\ CRIADOR MAC-IOLI venda os*•* belos exemplares d? canários
de origem francesa, da criação
deste ano. qufí irão concorrer eos
nremlon cl^s ExdosIçôos do Cen-
tj-o e da Exrosltora. A rua Santa
Lulfa. 77, Maracanã. (556841X5

VENÕEM-SE 
canários de orljem

francesa, rua General Polldoro
n. 192. (55883) XS

Q-IROMANTES

Pslcolo-v
...ida peia.lm pre rua carioca n mundiai. —¦

Atende dlarl-imeme. R ela Lain.34. Tol_ 42-22113. 18i8961 X1»"VENCER" E' QÜEREI. »
Nada de pessimismo, Todos ttri0 dire.to cie ser felizes, S-j V B.tem duvidas, ou encontra grandiodlüeuldades para realizar os vof-s-._ desejos, eu vos apresento umanotável pltonlza que pjeleni sira bússola elo vosso destino. VA uMme. Meio. Praça Tiradentes tf

2.» andar, das 8 As 20. diariamente-Método identifico peia cjulroman-cln. TariU-DIvlnatolre. Vldínc'!
peio Espelho Indú. t orlentaçCs
seguras, Consultas, 5$000.

(48999 ix: O

COMPRAS DIVERSAS

(-¦-IFRAM-SE roupas, louça.-:.
V talheres, motores, ferros, ferr:, ¦
nierf.as de todas aa proflssíies c.-imedico, díont!3ta Instrumento eíf>ni':slca o de engenheiro, e ;uti ¦
que i-iipresente valor, r. -Ser.-, J.>-
Dailías 73. Cosi Rolas. 22-334-1.

(3416PIXÍ7

DINHEIRO

^ juros a combinar eui~
presto desde 10 a 300

contos sob nredios, terreno,
e construções e adianto di-
nheiro para impostos e cer-
tidões, á r. Ouvidor 89, s. 1
— Morais. _(532S1)X2!
X JUROS tia lei —^Particular
•^empresta de 10 a 200 conto.-,
em hipoteca de prédios e também
compra: Silva, Largo da Carioca.
13 e 15, 2." andar. (53581)".;

A JURO a a combinar, empresto" sobre hipotecas de prédios bem
localüsádos, até Meyer, a curto fi
longo prazo, com direito a res-
gate ou amortizações antee do
tempo, sem bonltfcuçAo. Adianrj
dinheiro para impostos e certl-
does. S. Eoseili, Quitanda. 87. 1»
andar. (53569)X21
Y\INH_íRO_--- SÕbre~di!_li.atK'"e promissórias procure Liií-.
Edlficlo Ocleon, sala 205. Das li
As 16 horas. Entrada peia Atne:;-
rlcana. (54121)X_1

DINI

ATENÇÃO! — Mme. Zilda —
****C.uercis saber de vossa vida e
de vossa sorte? Visitai a celebre
qulromante Mme. Ziida; ela se
compromet. a esclarecer os fatos
mais importantes da vida huma-
na. Sois Infeliz eom vossa faml-
lia? Ou no comercio? Necessitais
descobrir algo que vos preocupa?
Querels alcançar um bom empre-
go. prosperidade? Querels voltar
alguém p*ara vossa companhia,
que se tenha separado? Tirar em-
brlaguez, de alguém. Trata, em-
fim. de todos os casos quo vos
possam interessar e garante os
seus trabalhos em quaisquer oir-
cunatancias. Acha-se â disposl-
Cão do respeitável publico, A rua
S. Francisco Xavier 353. Horário:
das 8 As 20 horas, todos os dias
Consultas 53000. (705031X10
CARMEN 

— Qulromante e sclen-
cias ocultas, revela o segredo

humano pela grafoloirla e pslcolo-
gia experimental. Trabalho de
transmissão do pensamento. Lê
toda a sina das psssoss pela qul-
romancla. Consultas sobre qual-
quer s_ntldo particular e comer-
ciai. Tira horóscopos completos
Atende todos os dias das 10 As 19
horas, menos aos domingos. Rua
S. Josó, 70, 1» and., tel. 22-7905.

(41893)X10

VENDE-SE 
um Ford V-8 tipo

36, com quatro portas, pneus
novos, estofamento de couro, com
capas. Ver e tratar á r. Dessem-
bargador Izldro 45. Botequim.

(95580) XI
VEPHIR - 1936 — Sedan, 4

portas, em ótimo estado.
Pintura preta, pneus novos,
faixa branca. Vende-se por
preço de ocasião. Vêr e tra-
tar com o Sr. Monte. Av.
Mem do Sá 343 esqu;na de
Frei Caneca._ (C 69.671)XI
£5 — Carros de passeio —

Prontos para trabalhar
abertos c fechados, com pe-
quena entrada e 100$ por
mês. Aproveitem só este
mês; á r. Mariz c Barros
253. ao lado da Escola Nor-
mal. (70S84)X1

Automóveis novos e
usados

VEM>E.MOS 
¦ pelos menores pre-

ços e maiores facilidades.
Compra-se A vista e faz-se otl-
ma valorização nas trocas. Nâo
comprem e' nem vendam seus
autos sem vèr nossas condições.
CASA NII.O — Av. Mem de SA
n. 2711. TEL. 4-i-Cini. (69640)X1

Automóveis baratis-
simos

Chevrolet 37 — 4 portas.
Chevrolet 33 — 2 portas.
V-8 — 60 HP — 4 portas.
V-8 33-4 portas.
V-8 34 — _ portas.
V-8 34 — Barata.
Outros carros de õüOS a 1:3003.

Ford c Chevrolet.
Rua Marlz e Barros. 1153.

(547041X1

Circuito da Gávea
Vende-se uma barata ele cor-

ridas em perfeito estado de fun-
clonamento. Tratar peio telefone
27-343ÍK (75139)_X _1
lÕhevTolet Conversível

Vende-se; de 1936, complrta-
mente equipado e como novo.
Aercncla Ford Amendoelra, 25-2307.

(70643) XI
——T_ ¦> " ' ¦¦ ¦ ^L*"'' -L -"*"'

VENDE-SE
Phaeton Fiat. tipo pe-

queno, em perfeito estado,
4:500$, Llmousine Oraham
34, quatro portas, seis ro-
das, seis cilindros: 8:500$.
Oldsmobile, quatro portas,
34, seis rodas, com mala lm-
butida, com radio especial
Airlinc: 12:500$. Aceitam-
se trocas, facilita-se o pa-
gamento. Para qualquer
informação: Tel. 42-1422.
Exposição e demonstração
dos carros na rua Senador
Dantas, 56-A. (61694)X1

Quiromautc MMPErotL°0sr_ S
Qulromancla e grafolo_la. Com dl-
versos anos de sciencia o pratica
neste serviço. Compromete-se a
fazer qualquer trabalho sobre
qualquer trabalho, sobre qualquer
fim. Sois Infeliz com vossa fami-
lia, ou no comercio? Necessitais
que ee descubra alguma coisa que
vos preocupa? Querels fazer vol-
tar para vossa companhia alguém
que se tenha separado? Destruir
algum malefício? Alcançar bom
emprego ou prosperidade? Facili-
tar algum casamento difícil? Pa-
Ker desaparecer alguma dtflculda-
de? Ide sem demora a casa de
Mme. Rosa: Ela dará bons conse-
lhos. Seus trabalhos sAc sinceros,
garantidos e rápidos. CONSULTA:
5S0O0. Rua Bamblna 47. Botafogo
— Bondes: Praça General Osório.
HumaltA. Ônibus 51, A porta —
Das 8 As 20 horas. Atende tam-
bem aos Domingos. (52827 l_X10
ft-ítT-TCaímên Ps'S
ria de grande poder infalível em
todas as suas profecias. Barão do
Bom Retiro 495-B, sob.

(329481X10
MB. Azevedo ;¦— Médium espl-
rlta. Trabalho garantidos. —

Diariamente, depois das 1'2 horas;
R. Luis Gama, 14, c. 7, perto do
Colégio Militar. (62044)X10

MME. 
BARBARA - Qulromante

sclentista. grafologla cie fama
e scienclas ocultas. Notável no
acerto de suas preferencias. Tira
horóscopos. Atende todos os dias
das 8 da manhA As 8 da noite.
Marca hora pelo tel. 27-9611. Rua
Siquclru Campos 16. casa 8.

í646I6)X10

AUTOS USAD0G
REVISADOS E COM GARANTIA:

FOROS — Fechados dc 11134 a 06.
FOROS — . hartom. cie 193B.
CHEVItOLETS — Fechados de 1931 a oü.
noDOE — Fechado dc 1934.
CAMINHÕES V-8 ile 35 a 37.
Vendem-se com facilidades dc pagamento e tom peque>

tia entrada.

AGENCIA "FORD AMENDOEIRA"
Curva da Amendoeira

AVENIDA RUY BARBOSA, 57

Mme. Zenaide %"?„_
dado longos anos na Grécia. Je-
rusalem, aperfeiçoou os seus cs-
tutlos sclentifleos no Egito. Pelos
processos sem embuste indica fa-
tos passados presentes e futuros.
Residência: Rua Sacadura Cabral,
69 — Porto do Ed. da "A Noite"
entrada pela loja. Tel. 43-0504.

1706481X10

MME. 
MARIA, proicssora de

qulromancla e grafologla, pe-
rtta em suas profecias que tem
sido certas e confirmadas. Quo-
rel3 sabor de sua vida? Seus ne-
goclos, transações comerciais?
Amor? SeparaçAo ele alguém? Que-
reis fazer voltar para sua com-
panhla alguém que se tenha se-
parado? Ide sem demora consultar
a grande sclentista que vos sa-
tisfara- com uma só consulta.
Atende A rua das Laranjeiras 219,
das 8 ás 21 horas, diariamente:
preço do consulta 5$. (522381X10

ME. JOSEFINA — Qulromante
clarlvldonte. silencias oculta-

25 anos de e=tudo e pratica. Con-
sulta sobre todos os assuntos com
a máxima exatidão. .*tende dia-
rlamente das 10 A» 19 horas: A r.
Machado Coelho 66. (370331X10
PPOP. T7T,n??.T_VT, —
Elogiado ocla Imprensa brssllel-
ra e americana. Saúde. ílslca o
moral, ncíoclos. viagens, afcHos.
chance oü não na loteria, etc.
Interessa a todos. Diariamente
das 9 As 20 horas Praia de Bo-
tafogo 458. Mourlsco. (415871X10

Quirõmãnte 
~ 

^M_:
feliz com vossa família ou no oo-
merclo? Necessitais que se des-
cubra alreuma coisa que vos preo-
cupa? Querels fazer voltar para
vossa companhia alguém que se
tenha separado? Destruir algum
malefício? Alcançar bom empre-
go do prosperidade? Fazer de-
saparecer alguma dificuldade?
Querels tirar a embriagues dc ai-
goma pe3soa? Tratar emflm dc
todos as coisas, no alcance da sua
renuncia Garente seus trabalhos
Seus trabalhos sfto rápidos, sln-
ceres e garantidos Consultas 3S
Pód-? ser procurada em sua resi-
dencia: A r. S. Lula Gonzaea 655
Bonde: Penha. Ramos. Bonsu-
cesso c Alegria A porta. n'hu< Pe-
nha. Atende-se d*s 8 As 20 horas
Atende tambem aos Domingos. _.

HEIRO — Empresta-
se sem fiador, maxiniti

sigilo e rapidez. Av. Kit)
Branco 91, 6°, sala .14.

_ (55636)X21
Dinheiro ~~~£ol> 'prom__or.r_s

de credito, Mario Cunha, (lnte--raediario). Av. Rio Branco 1S3,2° andar, das 10 ás 17 hores. e:e-
vador, (55212) x:'.
rjlNHElHO - _mpr«ta-ãé'-'S-_-'-'promijosi-lai c duplicatas, tra-
tar com Alfredo, a rua áan-anu
1S3, 1° andar. (833421X21
1")INHEIRo" a Juros r.iofiícos~—l- Capitalista do interior dispor.-
do de regular fortuna, empresta
quantias até 5:0008000, com fia-
dor: informações nara 70498. nu
portaria deste Jornal. (70-138) x:*-

EMPRESTIM*ò-S~ãtA-2"lOOOSÓM-a'Juras módicos, sobre promtssc-rias a prezos curtos, cartas deta-
Ihadasi com endossante p£~-_ a
portar.a eieste Jornal para 41729.

Í41729) X21

IJiERRO Velho — A!u_a-se" bom
¦ terreno, em lugar explendldo

para o ramo ou aceita-se sócio,
com capital. R. Dr. Leal .104. En-
genho cio Dentro. (62302)XS;

Operações" 
s|autoinoveTs!r-*Còm

Martins ou Costa. r. S. Josá
68, Io, sala 3, das 14,30 As 18 horaa.

(554981X21
TJRECISA-SE dê uni. soclo ."coní
A íapitai de !£:000s para um bom
negofio; tratar r. Barão rie Igu.-.-
temi 13, Praça da Bandeira.

_9332-.3)X-.::¦pÃRTICULARMENTE empresto
*•¦ dinheiro sobre promissórias com
flador; quantias de 400$ a ãiOOü".
serviço rápido. Juro3 módicos; car-
ta para 52510, na portaria des-.
Jornal. (52510) X2'.
T>EQUENOS eníprlLnírno.." sot>*•-. moveis; etc. sem sair do Íol-
cal, caixa postal 3703. Rio. ou
telefone 23-1639. (70325IXC

Õcio capital e administrador
para explorar urra Fazenda,

procura-se. Tei. 26-6272.
1705631X2'.

Er":OOOSO00'~_ 3O:000SÚ0O — Em-
presta-se sob hipotecas de pr*=-

dios, a Juros módicos, ã rua 1°.
de Marco, 22. armazém, das 16 f.s
17 horas. _3743 i X2'.

Apólices ao portador V
— Emprcütimos, compras e ver,-
da., em prestações mensais pelovalor nominal. BEMOREIRA. Rua
Luis de Camões. 42, tol. 22-96?..
náo tem agenieõ. iü5TT7)X^:

hTpõteca
Particular empiTS ta ecb ga-rantla de prédios, ne-goclo direto

e urgente. Juros módicos; infor-
maçôes, tel. 27-7407. (70-127)X2!

INSTRUMENTOS DD MUSICA

A CASA NEVES aluga bons pia-
A. nos desde 2OS0O0 por mês —
Compra e afina, á. Praça Tiradeh-
tcs. 37, tel. 22-0901. (52491 (X113

PIANO 
alemão vende-se um cs-

plendido Rltter, quasl novo,
ótimas vozes e perfeito. Preço ba-
ratisslmo. R. de S. CrlstovAo 10
perto de H. Lobo. (533ft7i?CSj

Piano Bechstein " 
J^l

um superior, com poueo uso, pe-
Ia metade do valor; A r. 7 de Se-
tembrü_3H,_l». _ (52913)X3â
|i~« onti afino piano, pequeno1 Ur _,U>? reparo 20S000, lllat.-i
cupim 20S, reparo grande a praro
ou A vista. tol. 43-5139 e maqut-
na de costura; A r. Santana 105.

(41450) X35
IANO Stêtí:, alemAo, vende-i-a
magnífico, 3 pedals. cordas cru-

/.ud.is, caixa clura, peça de luxo,
moderna e nova: preço de oca-
slão. R. Visconde de Santa Isii-
b;l 156, Vila Isabel. (542041X35

Vendo-se um. moder-
no. no Edlficlo Qulntanllha, »

Av. Atlântica, 992 lnformaçcx.s
na portaria, a qualquer hora.

170776) X3'<
IANO Pleyel — Vende-se em
estado de novo e moderno; |*r»-"

ço de ocaslAo. Vèr á r. do Sou—
do. 179. i53453):Coei

OI AN O

PIANO 
— Vende-se, marca "B'u«

thner", A r. Conde de Bonfim,
n._18. l85_3)_pS

PIANO 
— Vende-se. de 3:300 5

por 5008000. e radio de.de 1005
A rua Senador Damas 75.

! 545011 Xí 5_
IANO — Vende-se um Pleyel,
cepo de metal, cordas cruzo -

das. armado em ferro, por mor.-
vo de viagem. 1:000S000. A rua
Junqueira Freire. 34. Engenho de
D. tro .bondes de Cascadura.

(55954l_Xll.i
OR motivo de viagem, vende-ss
bom plano. Steck. por 2:300a.

Vêr e tratar ã r. JoAo Torquato.
26, Ramos. (55974 IX7J

PIANO 
Pleyel — Vende-se bom.

A Travessa Rio Comorldo 28.
Ç75070)X33

LEYEL — Vende-se. ursento.
um plano, mr-gniflcas vozfs.

bem conservado. A rua Aqulda-
ban "5~. Boca do Mato. Meyer.

( 70303) X ¦>
ADIO Pllot. de luxo toda onds,
ulr.imo tloo 938. .-'ten*". d-u

oor 600$. rua do Ma'-—' 12s-.íl'
_UrlB, particular. (.51603)..^3

'-.¦¦¦--.- -.:::»



1_lANO 
Pleyel, moderno, siipe-

• rlor, claro, magníficas vôium,
teclado do marfim, bonito forma-
to, baratUssuno, urgeiittf. R. Sc-
nhor dos Prissos 154, S2S;.,.,--S

(7C33„)X35

P~t.*iNÒS 
dos mtflhcrea autores

aloniAcs e frr.nceics. vcnde-s.'
a preços módicos, em prestações
mensais de 100Í. Av. Mon*;=*l«
SA 319. (706-19):.86
•OÃDioS usados d. E. Balira,
-1*4903: R. 0. A. Vítor. 330S;
ErlcKson. ondas curta? 3D0S; G.E.
J 73, 400$: Phllco iW-B, 450?:
PUot, 390S: Crosley. movei, 4008:
. snarton movei. 500$: O E K 80.
7.108; Philips v. 6. Matador. 100*:
fo- 6 válvulas olho masloo, «3D8
Éiierson mod. 1933. «a^-„C-T1"
oue, 390S e Aturt-Kent. ;0*)S. Pa-
cllos a longo prazo . rádios usa-
tios desde 150S: concertos de ra-
dios, atende Domln-ro dia toclo.
Tel 43-0251 e 27-8439. Val.VUlat

Senhor dos Passos 109,
de Av. Pas-rc. ¦ ¦•¦'

(53857___j
\DIO — Veac'e-sa"por i 5.03000,

PIANOS

T,?l
40 °!:° r.
enb. Esq

R
¦•ende-si ho'e. n qu
_ rua Barão dc Mssqult*^

R
03301X35

ADIO Belmont, 6 válvulas, on-
»a_5 curtas e longas - Vende-

üe por 350*000: A rua 19 d- /*"";:
r;lro 137. Botafogo. __ iLL-V0

II 
sDIOS e Instrumentos ele mu-

^atca. *. discos e tudo compram
r. ev>ag*-se Ivn.
Dantas" 7ô. Tel.

A r. Senador
2-33-14.

ÍG41C5)X35

Bluthncr, Bóofiatolu, B.teltiway
o Plevel. ciunsl novos. BB1I1 etnia-
da e Min flador. Armando Rpdfl"
enes nua Urvtti^linn 3'', f0'. 1:
So. Tel. -'.2-74112. I38B9ÍÍX85

toOS últimos modelos. Para
dei cn tamanhos r todos os nre-
cõs. Completamente novos. Ejm
entrada e som ílador. Prestaçcr.
suavas, a lonto prr-so. rua Ouvi-
dor 81, io - esq. de «'$$*£.

\-ENDE-mm 
uma maquino. Sin-

cor, com 5 gavetnf. do coser o
bordar o um motor ..ln-jcr, tudo
com pruii-i uso. Motivo urgente;
A rua Terolra Nuil"--. 241. pruxl-
mo A Av. 28 d= Setembro,

 (5_U3)X40
TnÍND-M-SS duas enc-eradelnis

' qua.nl novas e um aspirador,
por pre-o baratlsslmo: A r. Sena,-
dor Dantas 73. (31.157) X10

V' 
ÊNDE-SE um i-.ia_ii.to pina

motor do 4 olUndròs; tratar
(73127) X40

JORNAL DO DRASIL -

A Casa Moreira

RÁDIOS
dc Setc_rbi*p 1S5 — Io

p-n-os m
-vi 7 '- -
t.-me 42-S321:,

trnibro
n1-:'."^. s* na

1'1t. í£,*»!*-
(523571X35

pelo telef. 22-9731
ÊNDE-SE maquina de c06tura

Slnger, preço de oca.e-lao: A r.
Camarlstii Meyer C__ (75130)_X-0

V" 
ENÒk-SE uma maquina do
Alolir como nova. c maquina

do costura. C03» e borda, 260S; rua
conde do Bonnm ™-*ima):i40

Y>~"õ A. rsdlo putomovel. e-om
*v'ügoi e um t.vtim'etr'j — vou-
tiem-se r qualquer preco. Juntos
c^separad-s, A rua da 

#¥_¦**•-39. sobrad_ (9o313)X3B'•torios "de 
ocaslAo. novos c com

lícius dc uso. com e sem „en-
trada. Püor. FUco. C.-.:!qu-!. ZenUh
_tc! ondas curtas e longas a o0.-

^l^i^^rí^^^V^OB

Pltll.OO. .1111.11'*. VICTOtl.
Por preços liara!Isslmnx. rnc-HI-

fa-se n pisanicito R 7 tlè Se-
iemhro .». Tel. " "•'(l'230!n::33

chal (532711X35

Jladio Füol i> Vwsstmirhou-
,.- ü-V. eocç. modelo 38. íon.3|
p-arjó, concerta e troca vavula^
ROA com descontos: A :-. Vlscrm-
c-2 d? Inhaúma 93. Tf-1. 43-20,0.
vro.tlmo A Av. iCns.i Darlo).

VÁLVULA
Para radies* d? oualauer marca

oor preços baratlsslmos. R. 7 de
Setembro 33. Tel. 43-4171.

(52903).'135

MAQUINAS DIVERSAS

VENDJ5-SE 
uma maquina Sln.sr

J. A. com sete gavetas. Preço
de ocaslAo; A r. Pari 62. c. 10.
Praça da Eandelra. (95j73):_.10

VEN_»E-SR''mot<».' Atiar-
Diesel 0'cn eni 100 H. I'.

300 rotações oonSuírailo com
freraâo. e ecitarto** no ciso
Asca 90 KW. UO 220 volts
corrente alternado EO ciclos
tudo em perfeito estado de
funcionamento por quaren-
ta contos; á r. Carlos Scidl
n. .10o\ (,55963)X40

V" 

"Ê3DE-SE 
unia maquina ele

costura Slnger. urgente. São
Clemente 147, casa 54. (53839) X40

— Cumpra
e vendo

móvel* usadiii « picas nvulstui,
ne_:i:lo rápido. Píl_ll-^a liem; A
r. do Lavradlo 1.3, tel. 43-0254.

1536041X44
1. Plaia —

Venci-- i oa mo-
Is Co Apart. 53. V-h- o '.ratar

no mesmo, depois cie 12 hori.n.
(35390):*-11

SÁBADO, 7 DE MAIO DZ 1938
ma-itlfieo dirmlto

10 —

APAHT\M_ítTO.Clin-larcllii.

MODAS

A CASA Ipiranga, vendo maqul-

Radio PIiUco
CO tu

(53110)'X33
— Vende-se

um iio'-o,
válvulas, pegando toda

- do Sul. par.-6Í03Í A r.
•7 cie Kitsmbro 30. Io. (02E12)__tíõ

5""5ÃDÍÕS 
ribvos." ss melhores mar-

Voas. el?ide 503 mensais: peça
¦ua.a demonstração s;m compro
iM-jEÒá: Tel: 22-0179: entregas ra-
jMdas. (48931) X35

3"^ÃSlÕ 
modirnlsslmo, de iodas

V;s onías. ;orn um mès e dias
cie uso. Vende-se por necessidade;
v. oualòuér prte^; r. da Alíauçlega
1 3fl. sob. ÍG_.IÕG^X35

)~íbÍÒ" PÍiõt Internacional, on-
Ijmtes e curtas, pajan 

'o

3--.v.lto bem tA-ida a Euroo.i. çiuçisl
novo, oreço d,
£¦_ 15S.

JiAR

-iailio-Yit.oIa
!asif.o, Estaclõ ds

(534501X35
7.7"Co'

motores elétricos, compra c reíor-
ma qüàlquftr maquina: preço ba-
rato, A r. do Núncio 40, tol. 42-6057.

(415041X40
« plqüêSãs prátaçOes com fiel-

^Uda:'.o c'.^ pagam-:nto. vendem-
sj maquln.is e motores Slnger. BI
tiver maquina velha, aóeltii-ss em
troca ei." nova. Todos ns faclllda-
des possíveis! Peç.i uma visita com
catalogo deixando recado paru
Martins, viiidodor de fato. tol. -3-
47" i. qm IrA A sua residência.
_u-_::-iiUiiido a carteira ele ldeii-
tfeadé. (41247)-X40

ALTA 
costura, Mme. Sarmento

 Aceltám-se enxovais para
casamentos, vlasens. ete.; A rua
Maenado de Assis, 5, tel. 2o-237j.
Praia do Flamengo. (u3251)X42

n"ÃÍÍ_ e alta" costura: mííõ.
«-¦«ne Mendonça leciona, em
aultis diurnas e noturnas. Ateu-
dsnio a domicilio. Campo ds S.
C.-lstcvão 212. Tsl. -'G-B3.il.

(ÜÓ473IX12
V iHAPHüt3 — Aprender, so no

Iiutituto Brasileiro de Cha-
peus. ensino rápido e garantido,
pelos ultimes métodos europeus.
A aluna dcsele a primeira aula ja
c:;ecuta o' seu cuapéu. — Con-
fere diploma; aulas diárias; pr;.o
ao alcance üe toelus; a r. Marlz
e Barros 353. Tele!'. 28-3738.

(45302) X 42

A Casa Marques compra
dormitórios, s a ia s dc

jantar o casas mobiiadas e
maquinas c todos os mo-
veis avulsos; c a que me-
lhor pá_a; Tel. 43-4(593, á
r. Sntitana _5._(5-853)X44
riOi*ilPEAlYI-SE moveis, pia-

nos, cristais, tapetes, objé
tos dr: arte. mobiliário com-
fileto da casas ou escritórios.
Casa André. Tel. 4:5-0332.

_ (41455)X44
/riOMPRAM-S2 moveis 

~ 
de 

" 
jaca-

*-* nindá, plütürr.s, tapetes, por-
ceianns. espelhos, bror/^3, . oris-
tais. pratarlas, Jolas. marfins, lus-
tres. talheres maquinas, etc: RI-
beiro. Tol^S-Uigõ^ (394291X44

CiOMPKAM-SE 
e vendem-se mo-

>, vels usados e tudo que repre-
sente valor; paça-se bem; A rua
Prol Caneca, 1C0; tel. 22-3566.

(41283) X44

•tTKNDS.RS
' rio. com 10 pc-çiis, de Imbuía,

moelernlf-slnio. Iwm barato, R. Vis-
condo do lta_Una,_607. (0267 _X 14

V-NDE-ST, 
um Bru?o~de sala

tío visitai do óleo, tendo 0 pc-
cas, estoff.do. Rua Lins de Va5-
canceles 257._ (83678)X44
-ífnNDlí-SE utii dormitório dc

' Imbuin, com 5 psens. por 'IO?,
o duas camas de soltolro, peroba.
,1 50**000. para desoeunar ltrjar: A
rua Leonolo de Mendonça. 42, pro.
xlmo A Marli e Barros. (55050) X44

ENDE-SE mobília da lutfq
a_ul o ouro. pvoprta para not-

vos ou casai do trato. Custou 13
contos. Vencle-íí' cm per/sito es-
tado pc-la metàd-. Vir o tratar
unicamente) das 8 As 11 horas: A
r. do Rerencie 17. (70309)X44

VENDE~S_*~üma 
mala armário,

nova c umn com pouco uso,
por preço baratlsslmo:. A rua Se-
nador Dantas 73. (61161) X 44

COMPRAM-SE 
inoveis do escrl-

torio. maquinas de escrever,
registradoras; cotres matéria pri-
m.i. re3ltítus e tudo ouo represen-
te vaior, chamar Qunlro:».. tel. 43-
2102. (95628) X44

VEN_|2-S_ 
uma moblllA <1A

quarto e sala, por preço ro-
duzidos; A rua MAnue'1 Vltorliio,
145. casa 5. Piedade. (70509)X44

V-NDÉ-SE^tlmo^ormltorlo 
pa-

ra casal, líová peças, por pre-
ço de cr-slAo. Av. Francisco Bhe-
rins n. 7. Apto. 101. Tel. 27-9070,
das 10 horas cm diante.

(547031X44

VENDE-SE 
bom dormitório com

4 perí.r. om parfelto estado e
pela metade do preço do custo é
mais outros moveis diversos parn
desoouoar lucar, podendo ver , A
r.,Marlz e Barros 307. (53743)X44

e complicações. Cura rápida c radical p-ila
aparelhagem nor.s-americana ds Kotísrtng

Trat. pelo calbr — Induclopircxín
DR. EURICO COSTA — Rodrigo Silva, 30-3.°

TELEFONE: 22-8530 — 11 A'S 19.
(J 2C800ÍX-11

BARRICA3 
de Mate vatlas. ven-

dcm-:7íi <*m quantlda.Ie: :» rua
do S&o Joeé. 7. (331291X30

m. mm m,\
Kxumi*M o.lnlúoi r ncjf tintos X.

doa focos (lo'ntprlo.. tr-r.tnmfntoj
pela Slectrateraplfl r cirurr;'a coni
conHnrvncíío do« drutcü. rfloulta-
do learnntlrin Anestesias regionais
h fíí»rni8 pârn casòè tndloido* üüiu
na^litcnctn nict*^ tnstlttltb c:n
Góto:.ir.tot(.,;,íii ftomplotft Rua dà
Ouvidor 162. 2°. ord rias 9 ns
18 horas. (55227) X20

-AKTEIItAS

BOMBAS 
clj prata c ou*,'.'!IJ pa:

ma1?, du 73*. LiqulcUim-ima
desdo 55

du 73*.
R. Senador Dantas.

(34403) X30

CANETAS 
PARK e todna as mar-

cas, cio ouro. de 220J, datdo
108. para liquidar, A r. Eenador
Dantas 75. (C41S-)X6n

Ad;-£ AlllbBl Eenevolo,
3A, i
jairél

clifit", para cozer e norder, dead
4303

3.lVi\dor de
ma cie 3 >

65, esq.
Sil, vandsm-sã
gav-tas d^ íi

perfsitns e garantidas.
(53591) X-10

inibia. c..^

çr-an-i" volume -- Veiidc1se por
Eiotlvo ci; vin-cr.:. por 1:00050íi0.
'-. Henrique Valadares 17. terreo.

(70113) X15
¦TTENDS-SE urgente — Por mo-
V tivo de viagem; um radio Fht-

*io.?. Custou 1:30OSO00. vendo por
.-00~00êi. cstA oom pouco U30-. A
travessa Carlos de Si 17 ou pelo
tel. 25-4918, das 8 ás 14 horas

(70095)ZZio

VENDE-SS 
radio Philips, dc 8

válvulas, ondas curtes e lon-
gas. modelo 1937. completam^-ite
novo, por preco de ocnsíf.o. Vèr e
tr_tar A r. Sonador Pompeu. 217.

I70140JX35

^'7'_^^DÊ'-_E 
radlo,"_Iectr_!a, com

3 valvulr.s. em perfeito esta-
cio: tratar A r. Pinheiro Gulmn-
rAss. 32. Dotaíogo. 170152|X35

A" 
^NDE^SE 

"uni "piano " 
doullot,

em perielto e>'ado. 1:6003000:
A rua Correia d? Oliveira. 31. Vila
ISaíd. Tel._43-5277. (851-101X3S

A"7lNDE-SE 
um antigo violino,

suoerlores vozes, urgente. Ver
? tratar A rua Sete de Setembro
155. 1". Mej-.don^a. _( _94S)i^X_'ENDE-_E lim nlano eni bom

esta-Jo. próprio para estudo,
da. sfam^da marca Henrl l'erz.
Priro pi.ra dc-w^upar lusrr. Rua
Eulina r,'.!:e'.ro 7 - E. d? Den-
tro. i_4i0ti :.3o

Escola Metro ^altD_ 0c^l
ensina pelo sistema rdtahgulãr
Atendc-se ü:;3 '3 as 17 horas. —
Largo de S. . ranclsco ti. 1." and .
sala 18, ao lado dá Igreja.

 (40332) X -12

_OÜLA de cort.-, alta costura c
- ciV_pèU- - Mni3. Hermlnia —

'' 
(rociar maquinas? Não Aceita costuras, chapéus e'corta

perca tempo: BEMOREIRA -id^cio 
^. 

-«^

Carioca 12, Io anel., tel. 42-3590.
(035731X42

-C-TAM-SE vestidos, enxo-
de noivos para viagens,

trabalho com perfeição, atendem-
so chamados. Elvlra. R. do Cos-
ta 75, Io, tel. ¦Í3-1033.J.7034! IX-12

ODAS — pTofessora d.i corte
t bordado, leciona a 205 mon-

su-.s, confacclona qualquer inode-
lo, desde 15f?: A r. BarAo de Ubá,
n. 28. (55354) X42

Chapelel-

Kua Euis de Camões 42.
__(55767)X40

-¦'«„i"«i>__ I í4iÍÃQÜÜ4Aâ Siiiger, perfeitas e ga-
,,";„;"; | l'i ra:.tidas, preço desde 200S

40C*i, 500S, 5,":0S e 650S000: tro-
cãtn-ss e r-aformam-sc; êô com o
Valente, tel. 43-837S: A rua Barão
de Mesquita 402. (4U12:> X 40

de costura, velha ou
defeituosa, compro,

concerto, troco, vendo-a. 454,
9JS e 130S000. planos 350S e £505;
A r. Santana 105, tel. 43-5130.

 (41132) X40
còcrcvcr, das me-

novrs e rercons-

Maquina

^ vai.

11 AQUINAS cia c
•W Ihores marens. .
truldas. ditas de somar o calcular.
manua's e ejòtrlcísí perfeitas e ga-
rantidas. No Mercado de Me.qui-
nas. A rua doS-Afidradas. 6H, E.'
Magalhães. 

"':'"' " (553011X40

V

VENDE-SE 
piano-planola, ótimo

cs*.-"clo, e-vdas cruzadas e cí*?b
cie matai. V:r e tratar A r. Joa-
cuirn Silva 133. Iunto so-? Arco?.

(703331X35

V~~_NDE-SÉ 
bom plano alcm?.o A

r. 8 de Dszembro C8. c. XII.
(54533JX35

MAQUINAS 
Slnger, 2.03. -1803,

520S, 530S. 600S, OJO"". novas,
Gritzhér, a 403 nor mis: A r. Sou-
si Birros. 184. Eng. Novo: .telefo-
ne 29-1148. . I53203IX-10

MAQUINA-Slnger"."para 
cozer e

bordar, vende-se tuna ,T. A.: ft
Bíla. 114. (629S3IX-10

MAQUINA 
para ejour — Vsncle.

se com pou:o uso; tratar á :•
155.14) X4Ü

t/ENDE-SE piano
"Lu:t •'., com l

' pouco uso. oor 2:500f>000; na j
Avenida Pedro II n. 371. próximo
á Quinta.. _ (83__» X_>

\jr_NDE-SE porsantê radio Phi-
» lips com 5 válvulas por 530S

á r <ia .vsjmbliia 47, sob., com

____!¦__ 0/1705511X35
SfrENDE-EE um átimo radio RCA

' Vitor de oito valvulna. tunclci-
rsnrto bem. urgente, motivo tle
vli-sm: A r. SAo Joio Batista
53-A c. 1. Ver dds 19 horjs e-n
diante. ____Í_?.Í__525

\"~rBND*í-SE 
ôtltno piano atemão.

está nO''o r r-^.o c r^fiVrmndõ,
iláÒOSbOO; trn.t.-r á r. 2'. <'.?. Maio
n 183. Fabricante Sellsr,

.-.¦?3301X3,1
¦\rENDÍM-i:E'_iae!',o.« Pllot. 5 vai-
y vu-.as. por 350S-. um Oacluue

co-n 4 válvulas, por 3"iri5: mn CA-
ciauo com 7 vntvxitas. par .£0'?:
Um Croslver com 7 válvulas, c--t.ii j
Une1:- movei moderno, por CôO*:: ,
<n'!m: Rádios e vitroles desde
1S0S: r, Senador Pomp-u "-'$¦ Tol.
41-4334 _ (l05".-1 X3/'

'j-TÃÍõ 
piau ,, côr mor- i

83 iio'i-. tealAdO d? |
rv^rf.Tn, r*-»rc]-*í crütr-ldas. p-ni;o r1^ ;
n--rs'n-.. Tt. P-ir'-i À!r-— "'. T 1 |
on.2.!03. (538971X35.

co .vitrolas 
^põrtatüia e outrns, \*'-'' 1.200S. l„iu)4amise desde

2Cs e discos e'-.-dr SÍ00 e radies
eii-s-Ie "0*i R Scnr.dor D-"it"s. 75
C-=â RoíhS. __ 1341671X35

COMPRA-SE
Um piano. Teí. 42-S8S0.

(95343)7135
Piano alemão novo

Vende-ie um riquíssimo e lu-
luoao í_ara peasoa d" fino e Rpu-
rido (tosto, peca de arte. urgante
Kua Urugualana 39. seb Preco
baratlsslmo. _ (607621X35

PJANO ALEMÁQ
Vèud _;*$-( m^ravPlioso, armad.j

**n Uxro, r.jrdn.*: cruzadas, ceno
e.e niitsi. CS notas. 3 oed-^ls. p->r
n_enc"í díí mítrtf*í do va1T*: a **u\
do uvidor, 81. 1.° and. (40730)XSj

po
do Btspo 48. an^

M" 
AQUINA ele lavar roupA, ele-
trlea — Vende-se uma com-

;iictnm-nte nova. toda de «'umt-
nio de a:"-cri!tiiria marca. Vêr A
P-.-rr-a da Reoubllca 61. loia. com
o Sr. Odilon. 'L-ÜLL?*-.0"""DOR 

mecânico a ba-
nlio-márta

,3 man..
vendem-sé nor preços baratlsslmos
A r. Senador Dantas 75.

1311511X40
TV?»"QUÍNÃ*'3*"ê" motores c tudo.
l'i Comprara-.-? e oa-am-çe bem:
-ua S^-i?icr Da-itas 73. tolefone
2-J-434-I, Casa P.ola". I611C3) X_40

4t". HS„ veneiim-sa

Rime. Eusebio ra dipioma-
da, corta, executa qualquer mo-
dèlò dos últimos figurinos em
qualquer Mtígai Lava. reforma,
leciona em sua residência, por
preços sem competidor, Oònlere

idlpioriias; A r. B^rAo de Itapaglr
pe_60, sob. (70102) X42

Mme. Nina ~^%St
lho de. costura, Llng;rle, borda-
tíoj a n-.Ao e a maquina e trlcot
com va-.-ieeiad.; A r. ganto Ama-
ro 5D. tei. 42-2637; (70403) X42

'MsTliÕURDE- — Alta costu-
. _ chapéus, últimos modelos

a valida, reformas desde 5.; vesti-
cios féltlos; preços módicos; anui-
ta qualquer encomenda de man-
tíaux. e-osluines, etc.: Ouvidor
n. 181, í°, sala 4, tel. 22-3400.

193545) X!2

m

Mmê. Amaral,^ ^l":
forma dc^de 55. fa_; vestídes de.-i-
de 2-3S; corta e prova desde 105:

MISTURA 
DOR mecânico a •*»-I õhslna chapéus. Rua Chile 5, es-

nho-marla. nronrlo nara reno. j (,m;ia do S. José. Tei. 42-1401.
var.'.o de mantíi-as. e batsdeli-As, ; 

(705031X42

¦jyjME. NENA

(COMPRAM-SE 
— Moveis,

antigüidades, pratarias,
pinturas, louças, etc., paga-
se bem. Tel. 28-3385.

(70457)X44
ÃTETE 100 —Tíovrla para sa-

Ias de Jantar, dormitórios, sa-
Ias de visitas e escritórios; a pra-
zo. pelo preço de dinheiro A vista:
das ultimas criações. R.. do Ca-
tate 100, "Mobiliária Real".

(0553-)X44

CiOMPRAM-SE 
moveis usados,

' rasas completas o paga-so os
melhores preços: rua 6. José 54.
tel 22-3281. (32397) X44

Casa Mineira *ff,%__™°.
objetos de arte, Taz trocas por
moveis novos o facilita o paga-
mento Vise. Itaúna 147. tsl. 43-
0319. Filial: Salvador Correia 36.
Leme. Tel. 27-9374. (70231_)X44

Compram-se moveis ^_
peças avulsas. Av. Salvador tíe
SA 11, tol. 22-0277. (53358) X44

C"~i_MPRÃMOS 

~ 
moveis, cristais.

' tapetes, maquinas de costura e
tudo ciue represente valor. Tel.
23-3128; pnga-se bem; pôde cha-
mar, tel. 22-8452. (0_82)X44

nORMITORIOS — besde
4305000, salas de jantar

desde SOOyOOO. Fabricação:
garantida, de imbuia e pe-
roba, ein vários estilos mo-
dernos; ã r. Frei Caneca 9.

 (G2T26) X44
ORMITOP.Iõ~cIõloltelro íolhea-
do a Imbuiu. 4305, g.-upo cs-

tofado de gobellm 120?. secreta-
ria 1803, guarda vestlelcs e cami-
selro. as duas peças 35CS. Vendem-
se. rua Rlachuelo 418. (538331X14

DORMITÓRIO 
para cnsal. com 5

peças — Vonde-se ete imbuía,
com ótlniss espelhos ele cristal,
em perfeito citado, preço do oca-
slâo, 4503000; A r. Had. Lobo 18.

05372)X_-
ORÍnTORicT^iioderno. folhea-
do a Imbuia — Vando-so, em

berííítò estado, com 8 peças, pre-
ço de ooaslSo, 1:0007000; A rua
Had__obo. 18. (70328)X-14

EXECUTAM-SE 
vestidos pílp-

melhores orecos. desde 203000.
Aceltam-sa enxovais para ndliias
nor preços baratlsslmos, camisas
para homens; cuecas e pijamas;
á r. das Laranjeiras, 103.

 |53767)X44
Fino dormitório 70 pc.°_
ultra-mJd!_rno. folh-ada-! ft im-
bula, com puxadores de metal
rromado, tudo dosmontavcl, ven-
do ürjento por 1:300?: A r. do
Rlachuelo 418. (529511X44

MOBÍLIA-fina, 
de sala' deija.a-

tar derde "00S e outra de
ouarto desde 150S. e outra de sa-
lii cie visitas eicself 12051 cimas
finas desde eos e geladeiras e",->sde
603. Varias cadeiras desda 5S. c
mesas desde 5S. Secretarias desde

0. e outras peçcs avulsa.-1, desde
ele 3x3.

quldaç&o. A r. So-
nador Dantas 75. (641531X44

\rÊNDE-3E uma mobília do oUar-
t to e sala ela JAntar toda folhea-

da a Imbuía: proço de ocasl&o: A
Av. 28 tíe Setembro 243, Vila Isa-
bel. (9345-1X44

COMPRA-SE TUDO
Em obletos de arte, moveis. lus-

tres. tapetes, pratarlas. cristais,
porcelanas, pinturas, marfins, fite
etc. Paga-se bem. Tell *£-2P_
Samuel. (53327)X44

onn. PKATA JÓIAS. ETC.

OURO VELHO
PAR* O '

Básico do Brasil
Comprador niitorizafln

Pása ao preço fl» Banco <l« Hrasll
Compra Jolas rom lirllliarilee

iliti-tos de prata e -unédai.
R(l — RUA S .lOBU* — «0
Esu cia rua Kndrlisn «"•"(409S7)X30

Brilhantes e
pratarias. com
pri Delo maior
pr^co — Avfl*

— ,1 O A I. II E RI A
— fcu.a Urugualana
7 de setembro.

IC A1650IJC5P

CARRINHO 
de mio. Vendé-ée. A

r. S. 3or.S. 7. (88130) X60

C" 

"oiiSULTORIO 
medico — Ven-

dé-íe bani montado, próprio
para clinica popular. Negocio d»
oonslilo: A r. Visconde do Rio
Branco 27, Io, das 13 ds 18 horns.

;, 
•¦ 

< 02030 ixeti

COLETES 
de mallia da Ü~para

frio, de homem a senhora, da
63S: liquidam-;- desde 109. A rtiA
feeuador Dantas 75. (641S0)::60

HAFE"-è' d« foltro, finos, d«
208000 - Llq-.ldám-se i d*

58000, para chapclelros mais des-
coutos: A rtla Eenador Dantas 75

(54498) X«0

CONSTRUÇÕES. 
Pinturas e re-

. formas, Instalações comerciais
escritórios, por empreitada ou ad-
mlnistraeSo. Mamie! do Oliveira.
Tel. 23-2603. (S3733JX

lleiimrmldp*!. proMnt IÍp«j. rm.
thraJl e larlrcn — sem operaçAo
o Mim iir.r. Ctllij.: das 1.7 As li
lis.,- á rim da Quitanda u. D.
Tri. aj-aoas.
DR. JOAO PACIFICO

Vlns urlnarlas. nicilestliis dns
senhoras, hérnias, npendlcltcs,
tumores elo selo c elo ventre.

Consultas ffratls «n dai 7 1|3
As I) Il2, A rua Ffel Caneca 37it -•
Tel ._2-__(! I». ((_.___

dr; òsvaldò dè
akaujo

Docente llire rte Clinica Cttur-
Slc-a. Operaçfte». iloenea» üe wililio-
ras e rias urlnai-liis. R. Mleuel Pe-
relra n. S8. Tel. 30-278». -
Consultoria: A run Sete «Ir Se-
feirnlirn n. 7», I" nndar. — Tele-
fniie S3-3RV8, dai» II A« IR hn-
ras. (C 32.9131X41

Uní'5.0 ííT_it53
M f» \ It O E
n. ali, esq

Ft. SÃO JOSE'. 62
Ato 25S a srama em Jolas. pia-

tina. Pratarlas, Brilhantes. Paga-
ws o maior oreco. Rua SAo Jos*
____ ._de_Qu!tr.nda._(53830)X50

— E>i tnln*
até 23E000 a

grama: on-
lhantes prn-

ta e cautelas penhor, melhor
,r_rta - .IOA1.IIERIA <i"MF« •-
Car;oca_57. 'a3,S51)X5q

Brilham"» «
pratarlas com-
pra polo m^iui
preço. — Ava-

liae-50 grátis - .lOAI.IIliBIA .-An
jOIMiK - «ua UiiiRiialaM-i -»l -

T^l. 23-1552. _ÍBJ1Í15S"
Procuramos comprar
prata velha, porcelana, tapeto
ela Pcrsia — Rua Copacabana
n 1.140 — Telefone 27-1849

ARTE ANTIGA
(C 03.5031 Xoj

FOGÃO 
á. gas. c aquecedor, com

pouco uso, vende-ss, a preço
de ocasião. Tratar A Avenida Ma-
rechal Fioriano 174, com Edgard.

(33780) X00

FRIGIDAIRE 
— Vende-se. RuA

Raimundo Correih, 18.
  (73031) X80

MALAS 
finas, para viagem? des-

tíe 108. e cie armário ãuBtlo
201. '.iqtiidacâo, r. Senador Dan-
tas 75. .____ _(64170)Xi'r
"VrblNHÕS.'— Vend:m-se: _"moi-
"-*-1- nho para íubA, 2 moinhos
manuais pnra caí-, 2 moinhos
para café (Dayton), 2 moinhos
para cereais (Lilia), 1 ri-.olnho po-
ra ossos) fabricação americana, e 1
maquina para fazer café, cerni 2
depósitos (elétrica). Ver e tratar
todos os dias, até As 11 horas, A
r. Coronel Pedro Alves 47.

(85311)X50
"V-AO compre fim 

're"írlg_rAclor

¦*"' usado, podendo comprar ur.i
novo. em prestações suaves; na
Casa Iolanda Porto. 145. rua Uru-
gualona 143, esquina de Teofilo
Ottonl. (850331X60

TORNEIRAS 
ele mata!-cie"-25S,

vendem-se desde 5% e fechado-
ras Vale desde 10$, para liquidar,
r. Senador Dantas 73. (0415*: XCO

TORNO 
giratório com motor

elitrt:o prop-io para fabrica
d*_ doceg ou confeitaria; vende-
se, 4:000S: ver A r. Senador Fur-
tado, 23. Praça da Bandeira.

 (701431X30
rpALHERES ele prata, crlstofle.

Mine. D. Cesahi
?ABT.EIRÁ DIPLOÍVIAD A
Pelns t*n'cu!(lu(los <ip ii. rVlrosclllò

Ãtérfd-t todos oà dias tí rn»
("rancii.fo 'Muratorl n 2, terceiro
Andar, apto. 7. esquina da run
Rlschuelo (peno da Lapa) das
9 As 19 horas.

TEL. 22-1211.
(0312i)X53

MME GUIÜ ~ Partel'J d?s
.riniij. uuiu Faculdades d.j
Medicina c"e Barcelona e f-lio —
Oferece s lia Bèrviçoá profissionais
A rua S José 27. dos 15 is tri
horas. Tél. 42-0705. (437101X83
Pã'.toí.q ~ No*''"!'1 Pinto —
i ai c,_ii a Dlplomadn pela Eae-o-
Ia de Medicina e Cirurgia do Rio
da Janeiro, atende todos os dias.
R. ela LApa, 99. terceiro andar,
apto. 32, tel. 42-6500 i 5 minutos
do centro. (24440) X 55

r. eenador Dantas
amanhA .

75. Hoje e
!6ti69 X60

TAPETES4X4. 5if5,
Vondém-se ele

0s3, 7x7 e 8:c8
3x3.
por

preços desde 50. Liquidação. A rua
Senador Dantas 73. (fltl35_:_

UII 
ÜIÜ... — CJUE FRIoi So-

bretudos. .caoas e agasalhos, de
420S. Llquldam-se desde 15S: A
r. Senador Dantas 75. C'sa Ro'ss

(64154) X.70

DR. ÁLVARO CALDEIRA
1131'ECIALI-TA EM DOENÇAS

DAS O lli ANCAS
Com pratica das principais cil-

nlcns ein F.in-opii.
Consultório Central: Avenida

Rio Branco. 177-1" andar, fias
15 As 111,30, horas lias. 3*_. e Sa-
lindos — Tel. ,12-0(149.

fonsiiltorlos Populares: Ruas
R-rfio ele Mesquita 7(10. das 8 Ai
10: Matoso 15, dns ln As 11.' Es-
taclo de SA 71, das 11 fts 12: e
Siqueira Campos 8'.. e«qulna (le
Barata Ribeiro, lias 15 As 18
horas.

Chamados urgentes: — Telefo-
ne ''7-:i9ni. (C 5tl7l".)XII
Clinica de doenças de
Senhoras do Dr: Otávio
ui, «uuiauc ,,„ nt,.ro- „vn.
rlip. siispcnsn"]'!. ntrur.os hiciis-
f-niuir?, ele. I>_ntfnostlro precoce
ile ürnvleie? r trntnitienlo preven-
tlvu. lina iln Asíenihléla ii. 11 "¦
2» nndar. Tels lí-1.791 I» 37-:i7.7fl
Ciinsultps das II As l.S horas. —
Atende cnm llora uinro^.ln.

(41342) X-ll

IMPOTÊNCIA NO
HOMEM

— Tratamento garantido. Dr.
OSVALDO LE1TI1 Rua RO-drig-J
Silva n 42. 4 ° nndar. As Segun-
-"as. 0"ar'.-F e Sextas-'-!-"0. ''"
14 As 13 horas. (535031X41

Dr. José dc Albuquerque
Arerçoes sexuais museiitinas.

venere-.is hu uA-i. Tiafameiitn ilu

IMPOTÊNCIA EM MOCO
R. ilo itosnrío 171. de 9 As 13'iis

(408941X401
DOENÇAS DE ESTO-

MAGO E INTESTINOS
Í)-S_BSIA X_RVÓSA

Digestões difíceis — i>«r e peso
ro estômago — Asía — Prisfto
ele ventre — llceras gástricas.

DU. JOSEi PAULO BEZERRA

Av. RI" Branco. i!.-,7-5". Eel. la-
fnnt. Tels.:. IÜ-.MüO li tfi-Mlil.

(8525n__l

COLÉGIOS, CURSOS E
PUQF7J. SORES

À.f 1 ftfl — Preparatórios parat\ll. J.UU maior ds 18 anos.
Curso cllclento a cargo de eseo-
Ihldo coroo docente. Av. Paue''-",
110, 2° andan (95018) Xl-V

Admissão ao Pedro II
Curso eficiente a cargo- de com-
petentes professores. Av. Passos
llfl. 2o andar, quasl' em frenti
ao Colégio Pcdro_II. (35018)Xl_-I>~\~'~n\ÍÃT'oeirêra~Carnara, 

208 —
X3l R.rormom-se maquinas dn
costura, por preço sem competi-
dor. Tal. 43-3872. (__)3l.X40

Banco do Brasil - ^;,lb„ ¦
Contas
Brandi
7ii creio
103.

Faz vestidos do
alta confecção, desde 40COOO.

i vende cortes a prestação c vai a

I ?.:n,CÍio' 
F°nU 22"B85l?5^1^12 

jS». Tapetes de 
' 

granais
I to í?__2?-' _L_.i_ii.-iii desde 501000. Llquldaç&o.
| TJRECI3A-SS de uma boa ajudan-
I tt) para chapdus e uma nprcn-
: diz p?rs ir na rua. Av. Ri;' Bran-' 

co 1C0. Fernandes. _(3"77)X42

P' 
nfiÕISA-SE^dè chapeiilrãs e

ajudantes; A r. GonT.lvcs Dias
41.. sob, ^31.lBl^?
PsutòisA-en d=' ohápiíiürM com

prática; fi r. Arqulas co-delro
n. 318. Meyer.

OURO VELHO
Bf.CO DO BOSAUIO. I

O comprador mais antigo,
nasa até 25!)00u a grama:

BRILHANTES
até ,'t:0l)'.',7 o nullate.

PRATARIAS
peln maior preco.

\ REDENTORA — Hino dn Ro-
•larlo. 1, (limto no Larep S. Fran-
cisco). Avaliação jrratls. Telefo-
„c 23-433S. (OSBIO)XSU

,fOTOR ..
-*¦ ru*r.si novo e um cÍ2 melo IIP..

; d» dnis fases e 3 f?scs. breços bs-
ratisslmosi r. S?nador Dantas 73.

(6il02)X4p

\"rÃ«rJÍN^s"^írw-"—p-1'H bpfçlaf
''•¦- e rnser. ele 1. 3 e 5 gavetas,
por 130*!. 2B01 e 450?; trocam-re.
ref^rmam-fe c èomor-rf-sa': Ave-

Salvador de Sa 71. larí-o. -.. , s.,,26)X4o] Senhorita! Ti„J,
ma de Corte e Alta
Mme. Llhucso. Rua 7 ne SBtem-M°-T,°

Ttt. 22-1312. (701
OTOncie pópa*para liuirlia em
_.lmo datado com .5 III'. von-

e'?-s-- per nreçò baratlsslmo, rtia
Senador Dantas 75. (G11G-3IX40

Ma"",n;.'*= rie HP.o.vêver
RBMÍNÍÍT(i.\, i:()V-'..

rVIHtKWÍMHI lililüllT
ímpiirtacla> dlratahieTite d.is ra-

orlcsaa da America do t->-srt. Ven-
dai il vista o et praüí fneiiin smia
Oéüldus » CASA LIMA: « r-u da
Mfandeca n 82 r»l '¦*»¦ 5155

IC e)'i414l X 40

(35275) X12
"previdente.

i seu dlplo-
Costura —

bro 100, 1°. Curso 100-1000.
(537371X42

^~~7—STIDÕS 
finos, chc3.-.dos do

Parii. nara teatro, baile, par-
i-lo. d- "50?. Ilqtildam-sâ dssds
P53 e reiantC3U5t e'i 2iDt, <'"-.úa 23S.
i r. £.-nador Dr.nins 75,

Í84-.147.I XI3

V' 

"ENÒE-Ü 
I

rõn, coin

JV/TAQUINA SINGlíu —
Quer vender ou rcformrtr

:t sua? Não perca tempo*.
BErUCRFinA: á r. Kuls de
Camões 42. Vendas de mu-
quinas rccondicionacitis eo-
mo novas, em prestações
mensais de 305 a 50?. Nc-
goclos rápidos e garantidos
— Tel. 22-9u.':9 (557-.?.)XÍ0

Rorlio — Concertos
Por técnlc-i comoetenti. Ran|e'o

• oarato. Tel. 22-2392. S-. Adolf"
.52025) X 35

Radio novo. vende-se
**e tlfi-B*; CP*iMJrhtIn n cloln me-

f-s. per 2:80ns. vende-se
SJOS. ondas rurias e lonuas
Rente. Rua elo Rerenr1» 77

.383»!' I

MAQUINAS 
Slnqer, psra coier e

bordar, perfeito.^ e -rarnnttclns
— Venclem-se. í rua da Constl-
tule-ão_ 5.7. 154312^X40

Precisa

Senhoras c Scnhoriías
— Desejais ser u:nn hoa riiodis-
ta ou unv.i competente chapslelr
-a' Procurai » escola de côrti-.^
o atti costura de Tllsa S. Vian-,
n única no Hi-ntil e;iic einina pc-
lo slaterhB Word chie. e ficlií-
ráo. 25S00Õ; ine-iulnclo o rnsluo de
rinrci ein? toda liioclls'a e CUV
nc:-:ira precisa saher: fl r. Bento
Cardoso 211. Braà ele rim'.

|70:05)

MOVEIS 
— Compramos o troca-

mo3 por modernos: escrito-
rios, geladeiras, maquinas cie ccw-
tura. cofres, etc. R Senhor dos
Passos. 05. Tei. 43-12D3.

(68381X44

MOVEIS 
— Ar

preç
ninções: vendo por

ço ele absoluta ocâstrço «r-
maçOes novas construídas a três
ine?'es com 2 balcões curvos, è
obra de 1». toda folheada, acel-
tando também oferta. Ver íi rua
Fa.-ta Luzia 27-A, próximo a lrr.-e-
J.i, loja. (53331)X41

Move:dorn-

PAPEIS DE CASAMENTO

Casamentos a 20$000ü!
PitlCA DA REPUBLICA I. sot»

. llnlco que trata pel» preço «iuc
Aiiun.ui. __ _ !_»»j__j_i

- civil e re-
IIrIoso, mesnío
sem certldíies

ile Idade, de acordo coiii u lei.
tratar com VaUlcniar Motta. ilus
8 As I!) horas. Praça (lá nepiinll-
ca ii. 1, folirailo. Tel. 22-8333

(5.7300 )X58

VENDEM-SE: 
cópil. armações,

mesas, caixa registradora, ba-
lanças, cofre, cadeiras, toalhas. I
raldelreies de alumínio o loucas j
R. José dos Reis, 29. Tel. 29-0_ _ i

(83GS1I 
*"¦:!> 

j

V~ 
_rtro_^SÍ;_dcpõsíto dJ materiais i
para construirlo. usado. rUa Ba- •

r)o Iguateml 13. Praça da Ban- i
dílra. _ _(95322)X50

VENDEM-SE 
sala dà" Jantnr. bi- j

bllõtec- e secretaria Palermo
Tratar fi r. Dr. Satamlnl. 175.

(557301X80 j

\r-ENDE-8E 
um carrinho usado,

em perfeito estado de coir-r-
ve-"'o; trata-se a rua S-n-"<or Th'-
Zeblo. 232^ (559331X60

VENDE-SE 
fo_ao a gás. 4 bo-

c?s, lamparina cm iJ3ti*oltu
rstaclo; „ Av. Rainha EllaàpatCi
239. (832491X30

\f_*NDK-£E 
para gabinete denta-

rio. um r'o*or elétrico P.ltter.
A rua da Al.'ande~i 133. Io an-
diir, próximo á r. ürU3ii_'lha.

{ô4144yx.20
ENDEM-S13 d-ís balcões mo- |

s
DR l.lilS l.l.MA BITTEX-

COUUT. especialista em
moléstias dps

OLHOS, OUVIDOS,
GARGANTA, NARIZ
Com pratica elos lln-pltaln de

New Voi-K e Itnstnri
Tocln» lis ellns das lli ns 12 lio-
ra* c pa.-çus cias Ifi ft« IS horas

Consuitoilo: — Kua Buenos
Aires. 158 (ontre Andrailas e
rrugiialanii).

Taniliem fa_ tratamento ila
CATAKATA wm operação non
casos Inellrjulos

(70243)XII

cônsul d 2 a>. — 'Curso
Júnior. Jornal rto Ge-

l" and., salas ns. 103 ><¦
175173) X17

C~*i'li 
R_Õ" dõ~"vl_í_j T -lotod0'úíilco.

' desenvolvimento rápido na.a
bases da escola moderna. Rua do
Cateto 205, Io andar. Tel. -J3-45S4..

 (-53781') XI*.

estabilidade f*_SSS J
Publica. Ensino eflcic-iitt_simo —
português e Matemática'. Âúlna
Individuais e em turmas. Rua 7
dc Setembro 100, -Io nndar.

1703831X14

Contabilidade e Taqui-
P*i**if _*1 -Escrituração Mercantil
gi-LUci 0 Matemática. Portu -
^uí.-! o Datilografia. Ensino prati-
co. Aulas individuais e em cias-
ss. Kua 7 de Setembro 3 00, 1°.

(53780) XI*
nOLOPEKTOo SCÍlOOl, ALlj

OVER — As turmas cie lDglé..
francês -. italiano do Curso Êolo-
perto não têm rivais. Aulas no-
tümas e diurna... Método pratico
e rápido. Fala-se desde a primeiro
llçfio. Assista a uma aula antes elo
fazer a sua Inscrição: a rua cia
Carioca 69. 2.° and. Salfio de con-
versiição. Lições por correspondeu-
cia cm tado o Brasil.

|:)ò3ü__X 14

Cópias á maquina ~ 
_£

clicos. Rua da Quitanda 97. Io.
andar. 

".'___ lÒÍ703j.Xiti

_ 
"nnQiVl 

cfp '-5a ~ Aulas par-L-OnSlll Cl- o ticularcs e ma-
terios para o próximo conciirsò
pelo proí. Dr. Washington üar-
cia; ã rua do Ouvidor 89_.

Bcnc-teonte tíos Conta-
dores c Guarda-Llvros do Brn-

sil — Presidente: — Dr. Luper-
cto Penteado —¦ Fundado nos ter-
mos elo Décretp Federal 10.545,
de 24 de Dezembro ele 1PE0. Reco-
nlíècldo ele UttlH.ado Publica -alo
Governo Federal, decreto 2.159.
do 6 de Desombro cie 1937, e do
ütiUeitide Publica Municipal, pelo
Interventor F--tíerjl no Distrito
Federal, decreto 4.722. de 12 tía
Abril de 1934. — A unlca lnstl-
tulçfio desta Capital Bencflcento
ela 

'classe 
dos Contablüstas. En-

cári-sa-se cio registro c expedição
de diplomas. Sede: rua da Cario

/1LUBE
V <

ADVOGADOS

y_N
T doi

12

MOV15IS USADOS

ATENÇÃO — Compram-se
dormilóHos, salas dc

jantar. casas completas,
maquinas de costura, paga-

Cimprnr mrequ na-Em- . . . ,.,^. 90 _n-.n __
ttrtfNm procure ou>, SC l.cm. Ul. 2--49'C. -

tra casa, Eô BEMOHKIR M o mhlpr ; C.?rlUS. {pÃOlafAM
nejoclante do ramo. Ve-uelas cie — 7———•—- „ casar?
maquinas 81n_er rec-ontllclünaelus I ACS rVOlVOS Quer Ka_tar
«u°_r___'Í^O_^R?n^ui-83íhwiiw dinheiro? Nilo perca tem-
sais de 30$ a 507. Riu 1.111» cie ¦ „.. „ ,j.B ven.
CamSes 42. *«o cerca 1,'mno g». J^»* 

«^.iJ,»-âm 
* piÇM

l00'B.*. i: por 3OOS00C. uma saia de Jantar

REGISTRADORAS 
- N8 E?r-i do ^n, G piçR5 por 3C08000: á r. Es

Tesouro, esquina di ru\ tida; taclo de 
reformam-fi com absoluta . ga

:i 143.

por

•ob.
X r.s

Doi mclliorc- f.-hrlrr.nfet
r 'os mndelo-, facilita-se
a preços baratissimos; & r.
Gonçalves Dias 38.

(Ceõ312)X3rJ

rfntla e compram-s-1 .Píí^trãdc
usadas á vista. Tel. 43-47D2.

(4S901):ilO

I>EMISGTON* 
por "703" e""outra

''portátil por 2E0S maquinas d-
íscrever perfeitas. vend?m-se; à
rua Evarlsto da Velsa 109.

(531131X10

ATENÇ,vels e

SINGER, para cos?- n bordar —
Vendem-se. perfeitas « gnfnti*

tidas, á rua da Cònetltt"r.3o f.2.
__B2__0

Sin«r. r" So~pêi_~tímpo e~dl-
I.HI..V.Í p^oir,, qii-m quer.oor-
que ['.--Mort-Il?.",, rrali?.:i qú*il-
qu, r nejõelo sobre maquinas Sln-
\rr eni qufllouer fitado. Minda a
domicilio. Tel. 22-9839. I.ins ele
C^mrc? 4? \>nie m,>,iu na re-
condicionado», como n >•¦•_«. rm
prcstaçt>câ ineusaiâ de ín* « 50?

(557301X40

8125.

(53425) 
"U-l

mo-
maq-ilnas de costura, pà-

bem. Ca:a Souri. tal. 23-
(54I83JX44

1'OVEIS — Vendem-se : ótimo
rmltorlo com 10 peças,

güarticbldb com codro e Ibibula,
i:2003; s.ita de Jantar tipo apar-
tamento dc 10 e !'.! peças, cadê:-
ras esiutadas do POOi. 7508000 a
l:^00*i000; d r. Rlachuelo lüü:
32-43B3. ___) X44

6v_IS — VeiidDm-io ótima
s-iia de Jantar, um dormitório

cs todos oi utcnrlllos elo pequano
ppartpn.rnto. " e tratcir á rua
elo Lavradlo 172, opto'. 3;

(54750) X14
lUrpBIÍjIA rr Dormitório', sala
isi tin jnntnr c outras pecai livúl-
sas. cm bom es'ado: preço barl-
to n iíòreiblnrir, á r. Ll-s it Vas-
cor-?!-'. 287: tel. 20-1713. ü-.-gcn-
t;; o vendedor quer vialar.

(534751X44

F~õ»iTi._\7tT~Dormitório 
ultra-

CCiUllCna rao(10rno. folhea-
do a Imbiila com dca peçns, mui-
to pouco uso, com espelho, por
dentro, pu.tadorcs cromados, elo-
bradicas ile plano, custou lia pou-
co 2:200$, vende-so urgente nor
1:0003. Trata-se à rua do Ria-
chuelo 410. onde se acha guarda-
do por íavor.  (338541X14

S~A_*Ã~êl"vfslta3 
em estilo moelcr-

ro. V3r p trateir ii rua iena-
dor Vergueiro. 87. Io and.. sa'a
101. Mníe. Correia, da* fl Ss l?
,nras_ ^ _. (82935JXU

SALA 
DE JANTAR, colonial, com

9 pe-cs — Vende-sa. dc ót!"ia
fa*r-'T*"*<j prer-*» de oettSWo,
1:803,000; ;a,r. Kad. T^^

PENSÕES

LI.M-NTAÇAO fina. sadia o
peracia com manteiga o

azeite da Oliveira; torneue-se a
tlomlclilo. Flamengo, Clnelandla o
Laranjeiras. Atendo a dietas Ta-
•«-i__S.-09.71' (03485)Xj7

i»SA ele (a-.iilHa fornece ótimas
:-:çjcs ú domicilio, para Co-

nacnofaia e Ipanoma, preço mo-
-ico. Pedidos pelo tel.(27-7233.5i

A 
LI ME
temp

G.

ros « br.'ri'<. e os reme.-i"v?s r-r-
ma-fins. juntos ru síbfrad.í. Ver
o. trat--r ft rui Cenar.i' OaTra*'!'
118, 1" r.ndar. (95587)X60

VENDE-EE 
um balcão tódò en-

yiri-H.ea_o com nort-is da co-rer.
riivlcileto ém dois nedaecs com can-
cila ao re-'-->. V'r e t*-",t.fts & r.
do «____ 3Ü0. ^cija.__(_5_'l_r_j:',0

VBTNDBM-SB-rl 
armações r-!'npl;-

t?i p"-a sá1,a da bnr'-"'-o, na
Avenida 28 de ^^o^.^

INDICADOR
PROFISSIONAL

PROF. 
Luperclo Penteado — Ad-

vocacla, escrituração dè casa
comerciai, direito de estrangeiros
no Brasil o registro de firmas co-
marciais. Consultas 255. Eõcrito-
rio r. da Carioca 30. Io, fone 22-
S739, das 12 fts 17 horas. Residen-
cia: Rua Ocne-.-al Argolo 237.

(54008) X2

ifí\ Io nndar,
petíiente das 12

tel. 22-6739. E:e-
fts 17 horos.

(54 599_)_X14

D^íilografi^%™£
Inglês, Aritmética, Taquigrafla o
Curso comercial. 7 dn Setembro
107. Escola Uranla. (40381 )X!-t

Este-iografia "_^ri?_a *_:
Mensalidade 20S000. no Instituto
da AssooiaçSo Crlsti de Moços.
Esolauada do Custeio. Aulas 4
tardo. Curso a lhlclar-so Se^un-
da-fclru próxima. Informações
pelo tei. 22-9850, ramal 8.

DENTISTAS

MT".frqs

ÍfiORNECEM-SE 
refeições 4 ao-

mlcllio. Preço para duas pes-
soas. 2403 mensais. Quinzena,
120S. Catete 207, 2° andar.
¦"* (33902)X57

SjllNBCEM-SE marmitas » do-
i1 mlcllio, rua Xavier da Silvei-
ra 13. Copcaabanii, tel. 27-BJ^a,
cozinha estrangeira, PíáçoJ-imàÜU
co, (o3820)2-57

MARMITA, 
por preço módico otl-

mas refeições, r. Copacabana
852. tel. 27-9644. (555041X57

ÜENSAÕ — FÕrnece-s» a mes»,

Clinica de Senlioras
do

1)R. CI5SÃR ÉSTEVES
Knlta de regra», èiijftiis dn

isrnvlcle?.. tiémoinislas. eilll-
i-a», .lispensllo, Irle^u, atra-
/.ei» t (léninls pertiirlinçóiis
marlaniis. Initàmcnto opn-
teraplcii »ehi ciperaçfi» t* Win
dor ttep, do Pefíi llfl *'*>-
li. 83-ÍIBB'í. -le llia* 17 K'f
*,- (40737) XI1

* LUGA-SE ótimo e moderno
*» .msultorlo dentai-lo, com equi-
p-i uitter, com confortável s:ila
do empara, com direito a limpeza
o telefone, 3 vezes por semana;
informações. 23-2532. ,,8j2'.6lX20

ALUCtA-SE 
ótimo consultório

dentário: à Av. Iíio Branco 183
sala C03. Tr.itar fts Terças, Quin-
tas o Sábados, ft tarde

(832871X20

•*• cozinha de ordom...... ..... - primeira
00S mensais. 4 r. Sete d» Sattni
bro 211, l". Entrada pela loja

(70531 )Xõ7

ATEKÇAO 
— Compram-se

Veis.
gll-S2

Vr_MDE-S;ive'ss
d" ocasl&o
E;i_. de

maquinas de costura; pa-
bem. TC. 22-.42S.

(53423)X44
ATENÇÃO-—"Vendcm-ss blrons,
"secretarias, estantes, cofres, ca-
déiras, c mais mov-.-ls para escrito-
rio; 4 r. Miguel Couto 3?. antiia
Ourives. (723451X41

VcT F-vrõne Famílias a Cisa

da sala de tantar. com 12 pecas. ,
toda com cristais blsauta;'-- e lln- I
des dormitórios de 6 peess, a SOO?
e a E03J: um de 10 peças ocn* e
8 de 4 peças a 300". e ;'r3tit!s
qua.tlc"ade de movei* avulsos o
colchôrs nara casal c «á!Tè'ra Un \

,, Santana 83. (33C1S);t-"4maquina Sln?er. 7:  —
coser e borda".' pr*-o ATEKÇAO — Co-.nprani-ss mo-

"•"vila e maqii'tias cie rosfÀira

dc Uixo 9503
v e n d e -s ?

uma modarnlsslma. iolliaada a
lmbu'a e forrada, a exdro. Rua do
Rlachi' lo 413. (5385-1X44

SALA 
dê Jantar para. aprirtomen-

to com 12 neça.-,. comoleta.
por 1:00"-;
aoart. 81.
(5533, X4-1

V_;;_N_E-feE 
lindo e modarr.o

dormitório tíe imbuía, para
cfisal, com-iletanicnte novo: vèr
e tratar * 

'r. 
SSo Pedro 203, Su.

das 14 horas cm dlant

Sala de jantai

mente no--a. vende-s-
4 Av. Atlântica, 21í

r. Dr. Padllha, I0Í.
Dentro, urg-nte.

(53205 )X40

TTENDEM S_

M
.lerellm Eotanlco, 722

:e'n de ip"'"-

(70114) XH
dormitório e

AÇÃO ENTKE AMIGOS 
'..

A ÇAO entra amigos — A de uma
"aeladelra Kilvlnator. maroari»
porá hole. 7. fica transferida para
-dl- 21 do corrente. . (752091X70"ÃTçAO 

entre amtgos — ror mo-
"tivo ds forca maior, fica trans-
ferida para Quarta-folra, 11 do
corrente a acEo entre aml_os de
um par 

'ele 
brincos ô 4 cr.lt>.-! com

sabonetes Arexi. (54028).»i0

POR~motivo 
do forçn maior fal

trrnsferlda a ac-io entro ami-
aos dc uma maquina dé costura
a- e.-ttralr-se no dia 7, psra o dift
21 do corrente. (35293)X70

Dentaduras de Hceolite
_ Pnbrlan tla coloraçfto lsuale raiaoon aos tc,eldos buoais,
preços módicos. Dr. Sllvlno Ma-
tos. RUil 7. 194. Tel. 22-1555

(703D3)X20

priSüyino Matos -^Mcorn_
l-lfflr dentaduras defeituosas e de
pouca segurança, dando-lhes o
máximo de precls&o e èãtftblllda-
de. resolve também os casos ellll-
céU. Rua 7, 194. Tel. aa-WKS».!.^

170333 )X20

(62934)X14
'Ênsinii,

em sua
residência o professor Padre . Leo.
Lem. em aulas partleulares. Pa-
ra combinar, tel. 22-2423. entre
15 o 10 horas. (704451X1.

e a l'r.
Mcnsa-

litlatle 20S — 3 vezes por se-
mana. INSTITUTO BKI-
TÂNIA. Passeio, 42, 1°.

Francês e Inglês ~

\m IHGlÈSauÇ.dÇ

Guardas sanitários
Serventes dos Ministérios. Curso
MauÃ. 7 de Setembro li34, sob.
Tél. 42-9703. Assista a aulas sem
compromisso. (70043) X14

VENDAS DlVEltSAS

1 -Jll

V-SDEKics •>—

maquinas ue
pasa*-ee bem, peio tel. '.::-!-..--.
rua Frei'Caneca 310. i7BO-3lXli c.?.

rua
Oi

: i x; 1
-S1? ci rv>v?'í c-.-m.i'-

r.s-nl ci solteiro, rv?
rm -i-.---.r. • r.-i.t--

<-. C-i.:.a . ***!.
:,_.. . ;:-..v:.v»ü-*U

<i F.GENTS-. pela prateada, com
"dias da uao: vendi-üe por n«-
ce^sleade. a qualquer p-cço. * r.
da Alfândega. 239. sob. iQj314)XgQ

B~At..V>;c^-3_VfllK)Ía 
— Vendem-

t.; duas ei-i cs*adD de naves
" JI' ir cc-d.a 2J, £oit.?a Ttlea' 

r>'l~ (955031X50

Dr. Dormund Martiiis
Moléstia» fl>1 (ioraçao. piiliiif)***".

arirtii. «rm. f-lsesllvr.. rliis. nilli' •

iilio. maRreiJ. obeisldaclc. rac|lii-
llsmu .
Dr. Dormund Martins

Filho
Moiritlii* iia« «enlioray — flistur-

hln« «e.imls, «• rl»f« da lilade. Çni-
i-lniRiitiin. »arlce«. ulreras. via», nn-
mirla!.e cir.irfeln 0n« ^"HwM,
tioiwilla. |t»r iwwu: MS¦ t on-

oimõSròídás
Cura "ràcilral ínrantlila íyir pro-

rf«sii ripêrlpl. Min mu*raçili. «• vem
dor OliltiUstU» <• íglfiVSÍll
mmlernn da* doença* •><•« ln,",,\-
nn<i. IleHo ' AH"» - ,,r., ,,.n'"
.11-ilW «H|!4oí, dn liic. «*i>}*\
rllrlnn. a rim rto fassfl.i u. ."--•
aiiilur. (Kdlfleln Snui«iil nlurla-
mitilí ilus II n« IR l_t"_>.

Dentaduras de Resovm
Oü IleCòlitC 7con?UgeSn!:
l«u»ls ft cor elos tecidos bucals
— Dr. Sllvlno Matos. Rua 7. 191--' 

(703931X20

D~ 
entTstTÍ Ãluga-se consulto-
rio, com equipo. Terças. Qulu-

tns c Sábados, elas 10 fts lfl ao-
raf, ri rua 7 rie Setembro 139, Io
and. «q. de OnauM?*^^

T»_>IA-, C-Jl" lnslèa nato. em
ingl-_ (.;__ rie a, 4 e a alu-
nos ou individual. 7 de Seteni- .
bro 107. Escola Uranla.

(40582 )XH

TNGLÊ3 e outras línguas
The Modem Acadcmyof

Lariguages. Etl. Uex, sa-
Ias: 712 c 713. 7o andar. —
Tel. 4:8-1181). (55217)X14
TNOLE3 — Ex-professora ria Eí,-
*• cola Perlltz ensina o s-ju idlo-
ma pratica c teoricamente, por
preços módicos.
14 as 18 horns.

Tel. 22-0211. das
(417481X14

londrl-NGLES — Uma senhora
seu ldton
e 11'clro. á ru:»
tP anel. Tel. 22.

(70177IXH

PROTETICO 
— Alu^a-sj para

um que se'a competente, uma
of'-'"a completa, com lur, gus.
telefona c sala. pelo preço de
200*000 mensi<*. podendo di-.r
trabalho consultório, ótimo pon-
to. á rua cio Cateta UCOi sobrado
Tei. 25-2179._ _ _ (9o54.iX20

PRÊCISA-SE 
di cstampaelor No-

vo Século c terno para ofie-t-
na. Praça Tiradentes, 03. s.

(528021X20

ENDE-SE esterllizador in-cles.
Castle" completo, estado deYí

IC 67471 .. 41 ! novo e maquina Krmlnston. car-

KirnTiTWTTTn.õTs.rün-Ksi^ -«««: a rua „_.¦•flÍ67Y-;S55
U _ lli.rliça« Internas - «¦•**• ! 
l„,, puimíie*. iimnqiiiip» '""\^\ i)r. .laramilo Tavlor
H.trstllii... IleaiUi. ""f- ?\* ",..,, 

ctrurElfto-clentista norte-atne-

fô,??. ^^'co-indaV^ W- I ?-_,especialista 
,m moleetla.

sistema pratico
Krcl Caneca, 41,
OOBOj

P~ 
ROIr ESSÒR 

"Õeorge 
Solopertu

ex-lento de Salnt Francls Co-
leeio de Nova York. cr'4dcr
üa aula de lm. és francês italiano,
espanhol o latim,'Q unteo nes,a
Capital que pôde preparar aluiifis
ém poucos meses, polo seu meto-
do claro o rápido: n r da Curtoc.x
59. -2.» andar Assistir a uma aula
antes de faaer sua tnaçriçao-IA-
.:ÒC3 por corres-ondenc-lji de e.ei
to __n_Ua_5l (358611 

-«-t_

PRECISA-SE 
professora pari

cur-.o ei-» -dmiíaSo, reslstradc,
A rua lyiopoidli.il Rego 533 OI a r.a. „

Horário: das 
^° 

" 
___4__t

P" 
BÒrESSÒB de português 

—

Registrado, olorcce-se para !"-

cz

v,OM •S is p-r-t»
-outris 

,,-l-al I» imra. ri l.Jlr. . u. •••;£' 
â'^^7^-eJ: ft rn/caroli

r ¦ -'t-d-.i.-s^ 'inr*»« - TW i »• 11111 nun í»!"1» , •* t. \\t*vev

1.34153) XJu' lei, if-U^i. IC iáoôl» * íl tC' ",

Prof
l.o and _

PPOF 

"leciona 
escrituração, me.*'-

ÍTn-'n c ln .15-. praticamente».R. gsafas ®u =£ afetas

120 • tiUroníi psra 2S-22 U:«:) :: M

í.*..í3t;ÃBi_x-t; >>-Í..--^i ^~z?Sá.í^.--L'T.r~ -¦:-;
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CIMENTO:
Indicador de Progresso

_ii§
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invlanili» 8400 em selu» pimtul. para a Caixa Pontal
il 110'. V. 8. 'ter» o INDICADOR HOMKOPATIIIU DO
aball-ado medico. Dr. JOSÉ' COELHO BARBOSA, com todas as
Indlcaç-e» precl*-* para o tratamento de toda» aa mnlt-tla»
Em conjunto enviaremos o nosso almanaeli para o ano de 1938

Laboratório • farmácia - RUA OA CARIOCA N. 3'i - RIO
(O 69867

Aappli.ação 
dc cimento ern fôrma

de concreto cm todas as classes
de construecões c obras publicas, laes

como redes de esgotos, pontes, acro-
dronios, estradas, etc, c tambem o
seu emprego em obras dc menor vulto,
mas não de menor importância', torna-

.ram o consumo dc cimento o indicador
do grão dc progresso alcançado por
um paiz.
Uma distribuição adequada de cimen-
tos, produzidos por mão de obra

nacional c de matérias primas nacio-
nacs - um cimento como o "MAUA'

que já estabeleceu nova e alta norma
de qualidade e outro como o"!NCOR
o cimento Porlland aperfeiçoado de
endurecimento rápido - repiesenta-um
duplo impulso á situação econômica
de uma nação. Facilita a sua acquisição,
sem ter que depender de factores
estranhos ao paiz e constitue uma

garantia dc permanência c durabilidade
ás obras executadas.

300 REIS
Brochuras 32 tolhas, 300 réis, cadernos escolares

com 16 folhas, 100 réis, pastas de couro 6$, estojos para
lápis 1$, lápis n. 2 a 100 réis, borrachas finas 100 réis,
penas 2 por 100 réis, livros colegiais para todos as cias-
ses. Uniformes e meias o maior sortimento por preços
de fabrica. Vendemos diretamente ao consumidor sem
alteração dos preços. Visitem as Lojas Noel. Rua São
Cristóvão ns. 217 e 219. Praça da Bandeira.

(55992

RÁDIOS
Philips, Philco, Zenitl., R. C. A., Pilot, Te.ephunken. American

Boxk, Airlene, Andréa. O maior sortimento da praça. Não compre
sem verificar nossos preços, á vista e a prazo, preços excepcionais
durante este mês.

CASA GARSON — Rua Uruguaíana, 109
(75148

SEU FOGÃO E AQUE-
CEDOR TÊM DE-

FEITO ?
Tem escapamento d« giis ? O

mecânico gaslsta Carlos, concerta,
limpa, gradua, pinta o tira a lu-
maça, garantindo economia nas
contas. Tel. 48-3612. (43630

Apartamento mobilado |com luxo !
Para família do alto tratamen-

to, A rua Copacabana n. 252, apar-
tamento 22. Tratar pelo telefone
27-8128. (85204

TIPOGRAFIA
Gerente ou soclo para tipografia

em pleno funcionamento, apta
para trabalhos comerciais, pro-
cura-sc. Informações por tel. 2'J-
8400. (85303

30:000$000
Compro casa pequena, de cons-

truçáo até 5 anos, por 38 a 30 con-
tos, nos bairros do Tljuca ou Vila
Isabel, sendo 10 contos A vlsta e
o restante a combinar, podendo
ser contra títulos descontavels cm
bancos. Tratar pelo telefone 28-
1040. Moreira. (05473

AÇOUGUE
Aluga-se um com geladeira, em

ótimo local. Informações pelo te-
lefone 42-2030. (05487

Apartamentos em Co-
pacabana

Aluga-se A rua Figueiredo Ma-
galháes, 83, Edifício Nobre, ótl-
mos apartamentos, desde 320(000.

(70617

,;___#;_)C0MPANH-A NACIONAL DE CIMENTO PORTLANP
RIO DE JANEIRO NiJJJtóJ^

PREDIO — TIJUCA
Vende-so ótima residência com

dois pavímentos com 2 salas, hall,
3 quartos e demais dependências.
Garage. Tem apartamento lnde-
pendente nos fundos do Jardim
com 2 quartos, sala, cozinha. Pa-
cillta-se uma parte do pagamen-
to; tratar: "Prolab". Quitanda,
45-A, 1° andar, salas 21-22.

(53800

(C 69661

.>

Matricule-se no
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA

ESCOLA REMINGTON
RUA SETE DE SETEMBRO, 59

(553051X11

Blenorragia com Gonorrhe-
no ficará livre

de todo o mal V.dro 5$00O: á r.
General Pedri 100. (53317) X

BAIXEI-AS 
de prata e outras

para mate, de 75S000. Llqul-
dam-se deede 5S000; á rua Sena-
dor Dantas 75. (54497) X

PROFESSOR, 
registrado e com

pratica dc direção, procura lu-
par no Interior; cartas oara T. C.
a rua Visconde Figueiredo 95. Rio.

(955091X14'•*______¦_«" Atenção! — Goja
OenilUl... previdente. Es tu-
de Contabilidade, Taquigrafia e
Datilografia, para conseguir uma
boa colocação. Ensino pratico e
eflelentlsslmo. Rua 7 dc Se tem-•bro 190. Io. andar. j 53795 )X14
»T__iTÍ«ri- ..Íí» — Stenograía1 aqUlgl ãllA competen_, le-
elona pelo método simples e rapl-
do. cliamar Maria Jo.se Tol. 26-
.027. 1-11810) X 14
TTENie-^SE. por 10 contos, cole-
I* gio particular, boa residência,
aluguel 2.0S: inr. A r. dn Constt-
tulçfio 19. loja. (75121)X14

diploma-
com inotodo

simples c rápido, leciona a doml-
clllo. a preços módicos, garante
ao aluno tocar em três meses;
_. Av. Passos 34, sob. (41477|X14

Curso 5. Terczinha
Aulas individuais e cm turmas.

Curso cspeclalif-ido ele latim, pelo
professor C. M. Carbone. Rua
Professor Gablzo 204. (5473B)X14

Preparatórios
_s anos

Violinista ili__m°ò

(Pura maiores ele 18 anos) —
Novas turmas pari» loilns ns sé-
ries. Laboratório o biblioteca p!os
alunos. Professores e-per lnll_ii-<>s.
Mensal.: 40$. X.URSO MATOS.
Largo ele S. Francisco «-. Io «•
2° andares; (75128)X14

Professor de Geofísica
Para curso complementar —

Precisa-se registrado ou registra-
vel, para Colégio desta capital.
Resposta com detalhes para 62678
na portaria deste Jornal.

(6__87_0"_____
Curso Capitão Carneiro

ADMISSÃO

Escola de AvlacSo Militar. Rc-
fterva Naval Aérea. Escola Naval,
Diariamente dar, 18 ás 22 hora-,
rua elo Rosário n. 17:). Curso
-.•cyclnct¦ (53781) X 14

Preparatórios
em 2 anos

a 30$ mensais
Nenhuma reprovação nos ul-

_mos exames. Eficiência c ga-
ímtia. INSTITUTO BRASIL —
.ua rrugualana 111, 1" " 9." ?n-
deres. .055.1.-Cl¦*

Inglês gratuito
ALIANÇA INOLESA — Vão en-

e?rrar-..e as matrículas Ainda
existem algumas vagas II. I'ru-
cualana 111. Io e .D anei-re»

(05542)X14

Datilografia a

dal em 2 anos
Port.. Francês, Inglês, Arit,

Contabilidade. Correspondei--
cia, Taquigrafia e Datilog
Diplomas dr acordo com a
lei. Mensal.: 2Í)S. Matrículas
abertas até-o dia 15. Lirgo
de S. Francisco 14. 2o. CURSO
MATOS. (75126)X1_

Enceradora Ltda. — Alu-
gam-se

eneeradores. Dlarla 15$, encera
desde 5SO0O o cômodo. Raspa e
calnfeta. Orçamento grátis, tel.:
23-2731. (93371)X

G~"ÜAR*DA 
-Livros — Legalizado,

dando ótimas referencias, so-
bre sua Idoneidade moral e pro-
flssionai; aceita escritas avulsas, e
encarrega-se do serviço de des-
pachante iunto ás repartições pu-
blica-. Alfândega, 131, sob., tel.
43-1487. (33689)X

CAMISAS 
finas

i

MANICÜRAS

Soda e outras,
desde 58: colchas desde 6$;

lençóis de Unho. desde 5»; toa-
lhas de banho desde 1$. coberto-
res de Ia desde 5S; panos de me-
sa desde 5$; roupões desde 58:
toalhas de mesa. finas, desde 5$;
guardanapos, dúzia, 3S. Tudo fl-
no. Liquidação, à r. Senador Dan-
tas 75. Casa Rolas. (64JL56)X

DESQUITE' natu-ausa-
çao c advocacia em geral. O Dr.
Araújo Vilela raclllta custas ho-
norarlos módicos. Consultas gra-
tis: á r. do Ouvidor 183, sala 204,
tel. 42-7802, das 9 ás 18 horas.

(89871)X

VENDEDORES
Precisa-se de 4 bons vendedores

para trabalhar com rádios, direta-
mente da America do Norte, pre-
ços baratissimos, para consumidor
e ótimas comissões para o \'ende-
dor. Cartas para a portaria des-
te Jornal a 95565. Quem n&o es-
tiver em condições é favor n&o
escrever. (9556_

DIAMANTES
Pessoa conhecendo íegiões dia-

mantiíIras no Estado de Minas Oe-
rais, conhecedor de diamantes em
bruto, oferece-se como organiza-
dor de trabalhos em exploração,
chefe (j.c turmas, ou gula, para
pessoas interessadas ou explora-
ção ou compras. Cartas para
95566 na portaria deste Jornal.

(95360
Maquinas para cons-

trução e oedreira
Vendem-se betonclras. gulnchos.

torre metálica para elevação de
concreto, com 40 metros, motores
elétricos e compressor "Ingersoll
Rand", com motor a gasolina, por-
tatll, para 2 mateletes. Telefonor
27-8735, Carlos. (53800

PRECISA DE CASA!
"A RESIDENCIAL", Largo

de S. Francisco 44 - Io an-
dar, fone 42-9054, incumbe-
se de conseguir casas, apar-
tamentos, lojas e salas, para
residências, negócios ou es-
critorios. Providencia liga-
ções de luz, gás e telefone.

(75070
Adquira a sua casa pa-
gando-a com o próprio

aluguel
Vendem-., lindas casas acaba-

das de construir, terreno e casa
por 14:3005000, em pequenas pres-
taçóes de 170.100 mensais, que
eqüivalem ao próprio aluguel.
Tem ônibus á porta, luz elétrica
e agua encanada cm abundância
no melhor local da Ilha do Go-
vernador, que se valoriza cada
dia. Tratar A Av. Rio Branco
n. 102, Io andar, com o Sr. Faria.

(7518.

Varejo de cigarros
Aluga-IM, ótimo ponto, na Lapa.

A Av. Mem de Sei n. "
desde ás 12 horas.

48, tratar
(95498

ALUGAM-SE
IPANEMA — Confortáveis residências com garage, A rua

Visconde de Plrajá, 470 e 472. Chaves nas mesmas.
COPACABANA — Elegantes apartamentos & rua Tonele-

ros n. 131| Chaves nos mesmos.
FLAMENGO •— Otlmo apartamento A Av. Osvaldo Crus

n. 12. Ed. Luclndrade. Chaves no mesmo.
SANTA TERESA — Aprazível residência & rua Aar&o

Reis (antiga Petropolis) n. 37. Chaves na mesma.
MUDA PA-TIJUCA — Tequena residência & rua Gari-

baldl n. 172, casa n. 3. Chaves A rua Oratld&o n. 118
Tratar A rua Primeiro Ue Março n. 98. Telefone 83-15687

(3705B

n

MALAS VELHAS
Concerta-se qualquer mala, vai-

se a domicilio. Tel. 42-0254. Cha-
mar o Sr. Pedra. (33874

Predio no Trapicheiro
— Tijuca

Aluga-se ótima e confortável
residência para família de trata-
mento. a rua Ângelo Agostlnl 44,
magnífico clima e explendlda vis-
ta. Informa-se no Armazém Go-
mes. ponto bonde Fabrica. (95500

SEU RADIO PAROU ?
A Radio Carioca farei o concerto

com garantia c em sua casa. Or-
çamento grátis. B. Buenos Aires.
89. 1.. Tel. 43-5071. (70589

ÓTIMO APARTAMENTO
Vagou-se ótimo apartamento

com linda vlsta sobre o mar, k
Praia do Russel, 164|166, Edifício
Milton. Preço módico. Tratar na
portaria. (75187

LARANJAL
Vende-se com mais de 5.000

pês, de 4, 3 e 2 anos. exporta-
çao, Ji produzindo mais do 1.000
caixas, em Queimados. Motivo
n&o poder estar á testa. Trata-se
com Ponce. A rua D. Manuel 15,
das 9 ás 18 horas, tel. 42-3849.

(85308

Loja para laboratório
no Grajaú

Traspassa-se o contrato de uma
otlma loja e sobrado, magnífico
para laboratório. Informações tel.
48-0035. (05458

, ÓTIMO
Vende-se ótimo terreno de 11x80

(2 lotes de 11x40), Pilares, sendo
um lote, o elo n. 78, com frente
para a rua Assis de Vasconcelos
e o outro de n. 75. com frente
para a rua DJalma Dutra, área 880
metros2. PreÇo 15:0008. Informa-
côes ao lado, A rua DJalma Dutra
h. 73. Trata-se a rua Figueira de
Melo n. 385, sob. S. Cristóvão.

(9546U

Sapataria e oficina
Com freguezla, residência para

família e loja por 4258, negocio
desembaraçado. Excelente oportu-
nldade com pequeno capital; o
motivo da venda não desagradara
ao comprador. Catete^ 180. (70568

PRECISA-SE RAPAZ
Para serviços de empacotamen-

to. ».tc. Ordenado Inicial 1508000.
Tratar, hoje. das 17 ás 18 horas.
A r. 1." do Março, 13. loja, (53774

CALDEIREIROS
Precisa-se alguns bons oficiais.

Cia. Federal d. Fundição. Bua
Nerl Pinheiro. 70. 'Estaclo. (70494

FARMACÊUTICA
Procura-se uma para governan-

te de laboratório. R. Glazlou. 221.
Largo da Abolição, amanha.

(8534-

Bar para residência
Vende-se elegante mobiliário

composto de: 1 baleio com tarei-
po do cristal, 3 banqulnhos alto»
e 1 dito retangular, moveis do fn-
brlcaçáo Mappln, por 850$ o tam-
bem duas camas de solteiro, do
esmerada execução, tendo soum-
mlers de molas. Vêr e tratar ntt
loja, á r. Sta. Clara, 8-B. (85.5-

Sócio com 10 contos
Precisa-se, para Industria d.

aves e ovos, horta, quitanda, etc,
Já Iniciado, tenho sitio próprio,
com casa, cm Madureira; tratar A
Av. Henrique Valadare., 9B. aptu.
31. (54631

Casa — Copacabana
Rua Bolívar 105. esquina da r.

Leopoldo Miguez. Confortável re-
sldencia. cinco quartos, três sa-
Ias. grande sal 5o no sub-solo c
garage. Aluga-se por dois anos,
sob contrato. Tratar com o Et.
Morais, tel. -3-6-99. (85161

Salas para escritório no
centro

No melhor ponto comercial do
Rio. á rua Sete de Setembro 98,
aluga-se excelente sala com agua
encanada para escritório ou qual-
quer negocio fino. Tratar em bal-
xo com o Sr. Valdo na "A Ca-
pitai Anexo". (75186

ENCERADOR 
calaíate, José Fran-

cisco com pessoal tíe confiança,
atende cm qualquer bairro. Reca-
do 43-3150, r. Senador Pompeu 231,
residência, r. Alíenas 115, estaçáo
Bento Ribeiro. (5343-)X

LÚSTRADÒR, 
armações, . empa-

lhaçáo, concertos de moveis.
esluíador Lamartine encarrega-se.
Tels. 28-5323 23-0000 e 48-6839.

(95641)3:

LOJAS
Alugam-se bem espaçosas^ em

predio que está sendo ncnbado de
construir. Vêr á rua Humaltá 63,
próximo ao largo dos Leões. Tra-
tar tel. 23-4827. (53798

CONTADOR
Diplomado, com .ratlca. aceita

escritas avulsas. Resposta para
8515. na portaria deste Jornal.

(cK_l-V_i

DATILOGRAFA
Precisa-se multo rápida, orde-

n.do 300.000. Cia. Petrolífera Co-
peba. Av. Rio Branco 50. (8jlo7

QUARTO
Duas empregadas domesticas

procuram vaga em quarto de se-
nhora de respeito. De preferencia
em Ipanema. Copacabana e Leme.
Tratar tel. 27-9070. das 10 ás 14
horas. (54707

TÍTULOS de clubes
Vendem-se e compram-se, do

Jockev Clube, Fluminense Yacht
Clube, Gávea Golf, Clube. Country
Clube, Itanhangá e Automóvel
Clube. Com o corretor Monlz, á r.
General Câmara, 41, loja. (54693

BLANÇA, 
manlcure, à

Janilm Conseant 51.
rua Ben-

7o;.Oi:..9

MANICURE 
— Precisa-se. para

servir senhoras, paga-se or-
denado ou porcentagem; A rua
S. Luis Gonzar:.. 40. Salão Ciiié-
d!-. (j,4312jX39

MANICURE 
— Mme. Ivõn.. R.

Sto. Amaro, 5. Ed. Minas Ge-
rais, ap. 55, and. Tel. 22-0157

(01300) X39

MANICURE competente c de
boa aparência, pare» trabalhar

só fora. senhora, no Instituto elo
Belezo Iío-v, ft rua Copacabana.
D08, tel. 27-8504. (70073 )X39

ANÚNCIOS DIVERSOS

-VIUDANÇAS a 20$. 258 o 30$000
l" a viagem, serviço responsnblll-
-ndo pela" Empresa. Com Mlfeuel.
elo Expresso Castelo, -'ei. 42-3879

(410311X
Vende-se

ara cascar 71-1
ço 2:000.000: A

uma
pre

;$

'o*
mensais

Confcrc-so diploma. Instituto
Brasil — Rua Uruguaíana 114. Io
• 2o andares. (95544) X14

Curso Comer-
ciai a 15$

Mensais. Km 2 anos Port.
Arlt., Francês, J-glês, Taq.. Dat.

Corresp "In-tllulo Comercial
Brasil" — Itn- _riiKii."'"'"i IM
1° a 2° andares. (93543)X14

Datilografia
k em 1 mês
Método próprio, submetido A

apreciação dos mais competentes
mestres de Datilografia tendo
•Ido aceito com lnegualavel suces-
«o. Ensino de tabelas para eon-
cursos. "Instituto Brasil" - Rua
Uruguaíana, 114-1° e 2° er-a-es

(95540) X14

A CE1TO em nil-lm casa, lu_ar
•-"^...udniel. nos subúrbio- pe.;soa
co„vn„_-ente. paralltlc- ou quem
precise ele continuo tratamento,
(massagem, etc), sadia alimenta-
çfio c conforto, mensalidade mo-
dica. Informações Cascadura: ft r.
do Souto 40. trem elétrico de Ca.-
cadura ou ônibus n. 74. Saenz
Pena,  __ _¦ (41803IX

ALUGA-SS 
lia Clnelnridia" apt.

dc frente, para senhor dc res-
pj-sabilldad.. Cartas para 55910
nn portaria deste Jornal. |559_10)X"^LÜG"ÃM-S3 "ternos 

d_ smo-
*. cklng, casara c tudo para íes-
tas; á r. Senador Dantas 75. Ca-
sa Rolas. (61_.148l X

NTONIÕ~~ DIAS pede ao Sr.*.' 
Amadeu S. Farme que o pro-

cure até amanha. 7 5 38, qus ê o
prazo qtie lho concedi. (35133)X

DVOGÃDO Dr. Rozcnelo Pilho
Prcclsa-se talar no Largo

José Clemente 30. 2° nndar. Dr.
Ame;leo Coslodlo dos Santos. Tc-
leíone 42-3101. 154499IX

senhor respeitável, de mais dc
45 anos. cede-se 2 voiecs por se-

mana, horas a combinar, um pc-
queno apartamento luxuosamente
píeparado. com te.efone, pelo pre-
ço de 400S mensais; predio dlscre-
tlsslmo, absolutamente familiar, no
posto 5. Cartas para 54614. na por-
tarla deste Jornal. (34814)X

LUGA-SE perfeito Jardlnelro.
para melo cila da parte da frr-

de; encera e lava automóvel. Re-
eados pelo tel. 27-6075. J. A Mon
teiro. (53740IX

MAQUINASlnier pn
ço 2:000.000; A r. Visconde do
Rio Branco 377. Niterói. 

(55482)X

M'_COSE~_." 
Sofre desta moles-

tia? Quer se curar? Escreva
para 53741 na portaria desto Jor-
i_al-..v (53741 )X
"VTASSAGISTA aplica massagens
¦*¦. para bem-estar; vai a doml-
clllo. Inf. tel. 25-3663, Ricardo.

(93483)X
Ê_-_S_rão~Sr"Tbr. E. Jorge de
Vaiconcelos, medico veterlna-

rio. para procurar falar ao Sr. An-
tonta Dlns. (831491X

ÕÜCA permanência — Cava-
llieiro de responsabilidade, de-

seja alugar sala ou quarto mobl-
lado. nas proximidades do Largo
da Scrunda-feira, de preferencia
em casa de senhora eó. Cartas a
70302 na portaria deste lornal.

(7 0382)X
INerÚRAS e reconstruções de

prédios. Preços baratos: tra-
balhos garantidos. Faclllta-se o
pagamento. Peca orçamento, sem
compromisso. E. íris, á r. S. Pe-
dro 214, 1° andar, telef. 23-3503.

(35827)X

CASA — IPANEMA
Vende-se ou aluga-se predio A

rua Visconde do Plrajá n. 411,
com 2 pavímentos, 3 salas, 5 quar-
tos, etc. garage para 2 carros,
quartos para empregados, terreno
11.50x50 metros. Trata-se direta-
mente com o proprietário, Infor-
mações no locai das 9 ás 11 e das
14 ás 16 horas. (54550

MOCAS E SENHORAS
Preclsam-se para serviço exter-

no com grandes lucros. Garante-
se retirada mínima de 8008000 a
1:000$. As pretendentes precisam
ter fino trato, ótima apresenta-
c&o e desembaraço. Tratar A rua
Uruguaíana 22, 5.° and., das 8.30
ás 10 horas. (75136

LARANJEIRAS
Vende-se por 170 contos, ótima

casa com rua transversal. Infor-
mações A rua das Laranjeiras 400.

(75142

Dr. Otávio Babo Filho
Despachante Municipal e Advo-

gado, com escritório á r. Gen. Ca-
mara, 357-A, tel. 43-0256, avisa aos
seus constituintes eiue, para me-
lhor os servir, acaba de abrir ou-
tro escritório, á r. S. José. 31, 1. .
onde atenderá das 16 As 17 horas,
sobre assuntos exclusivamente de
advocacia, continuando a a -nder
no escr. á r. Gen. Camarn. das 10
ás 12 o das 17,30 âs 18.30. sobre
assuntos relativos á Prefctura.

(70552

PRECISA-SE
Casa ótima com garage e Jar-

dlm, mobilada ou nâo, no Co.me
Velho ou Imediações. Ofertas A
Embaixada da Alemanha. (54576

AÇOUGUE
Vende-se,** faz bom negocio,

ponto do futuro, tem moradia, o
motivo se dirá ao oretendente: á
r. Sâo Januário 174. (6397_3)\
Anartamento mobilado

Casa! Norte-americano aluga
apartamento mobilado por tres
meses. Posto 4. Cooacabana. Tro-
tar pelo tel. 27-7147. (55981

VENDE-SE
Próximo a ponto do taboas. lote

com 8x28, á r. Marquês de Sabr.-
rá. tendo agua e luz pas-nnrio
em fronte. Preço 20:0008. Tratsr
com Daniel, á r. Vlsc| de Inhaúma,
39, 3.», and., tel. 23-1553. (751P1-!

COSTUREIRA
Sabendo cortar e costurar. Pro-

curar emprego com o Sr. Emílio
Lafonte. Hotel Floriano Peixoto,
Av. Floriano Peixoto, 183, telefone;
43-1834. ___}?!

Ondulação permanente
A domicílio, serviço perfeito,

aparelho modernisslmo; preço der.-
de 40$. Tel. 42-4059. dá-se refe-
í.nelas, com clientes servidas.

GÁVEA
Vende-se na estrada da Gávea

(parte cimentada), a 500 metroB
do ponto terminal dos bondes,
uma gleba de terra com 350 mil
metros quadrados, com agua nas-
cente, luz. gás e telefone, a 4SO0O
(quatro mil réis», o metro qua-
rtrado. negocio direto com o Sr.
Valdemar. tel. 23-5243. (73141

CASA
Vende-se sobrado, estilo colo-

nlal. á estrada Engenho da Pedra
n. 718. Vêr e tratar no mesmo.

(33791
Loja — S. Cristóvão
Aluga-so ótima e espaçosa loja;

á r. 8. Crlstováo 583, a quem or-
rendar Juntamente o sobrado da
mesma: está aberta durante o
dia: Informações no local. (75153

Lancha de Cruzeiro
(CHRYS — CRAFT — CLIPER)
Vende-se luxuosa lancha de

cruzeiro com cablne, 4 bellches,
tollettc completo, agua doce cor-
rente, geladeira, acomodação para
12 pessoas, motor Chrys Craft de
60 HP.. desenvolvendo 15 milhas
e em perfeito estado. Preço ele
ocsslSo. Informações pelo telefo-
ne 23-4842, com o Sr. Nestor, das
8 ás 11 horas, ou 26-8127. dr.s 14
âs 16 horas. _£___-

CAPITALISTA
Pessoa que tem contrato de ar-

rendamento em C o p a c a b a n k.

Cara 
Instalação de restaurante,

ar e casa de chá. procura soclo
ou soda com o capital de 50:000$
ou aceita essa Importância a Ju-
ros com a garantia do contrato.
Quem desejar esclarecimentos, te-
lefonar para 37-4110, das íí A_ \i
horas, com D. Carmem. (8.313

Radio — Oficina —
Avenida

Atende hoje e Domingo, toclo o
dia. orçamentos grátis, válvulas
40%. á r. Senhor dos Passos, 108.
sob., tel 43-0251 e 27-8439. Rádios
uzados desde 1508. (03050

ESTAÇÃO DE ÁGUAS
Affuas Salutaris

Em Paraíba do Sul. a 5 horas
do Rio, no Hotel dos Veranistas.
Predio novo, Junto ás fontes, agua
corrente nos quartos, clima pas-
sadio ótimos. Dlarla 15S (21 dias
3008). Infs. tels. 43-6256 (Rio» e
53 (Paraíba do Sull^ (70340

Prefeitura e Recebe-
doria

Otávio Bebo e Dr. Otovio Babo
Filho (Despachantes Oficiais).
Escr. á r. Gen. Câmara, 357-A: tel.
43-6256( 10 ás 12 e 17,30 ás 18.30).

(70550

DINHEIRO?
Penhores de Cautelas

I>a Caixa Econômica, mii-
quinas Slnger e apólices ao
portador.

Rua Luis ile Camões, 42
BEMOREIRA

(55787

BARCOS E LANCHAS
Vende-se Cutter. Aceitam-se

encomendas para barcos o lan-
i chás; á r. Copacabana 872.(5.946

QUARTO
Rapaz do comercio precisa de

um. mobilado, em apartamen to no
Flamengo ou Catete. respostas com
preços para a portaria deste Jor-
nal, a 54672. (5167'-

DIÁRIA 36,000
Preclsa-sc de vendedores ei • nm-

bos os sexos. e)ue disponham t'o
fiança, de 368000, para a v.onda
de úm artigo de facll colocação,
dando-se a comissão C 25';;.. que
permite, sem grande esforço, aeiuc-
ia dlarla, no mínimo. Tratar ra
Agenda Léo, á trav. do Ouvidor,
9. 3." and, s. 3. Llí1!?

Imposto sobre a Renda
Declarações, defesas, tó com um

esoeclallsta, DR. PEDRO, run 7
n. 140. 2.° and., s. 217, tel. 42-2802

(7-.lCfi

Maracanã — Vende-se
Um ôtlmo terreno na Av. Ma-

rcLcanft. esn. de .Tofi^ da Mata, me-
dlndo 11x32. Com Menelo-eco. A r.
Gen. Câmara, 41, tel. 23-0827.

(54600

MOVEIS DE QUARTO
Ricos dormitórios com lindos

espelhos, para casal. Vendo por
8008000; á r. Santo Amaro 44.

(53690

Ofé — Rilhnres — B3T
Vende-se ótlmamente instalado,

-orvetoira, pèlhtielrn életrj ** ra-
dl-\ rtc. Tel. 43-4177, Sr. Albu-
cjuorque. (54678

EMPRESA DE ÔNIBUS
Vende-se boa empresa do ônl-

bus. Negocio de ocasião, por preço
convidativo. Faclllta-se multo ca-
pitai e bom negocio: para Infor
maçÔR-s com o Sr
Joaquim Silva 8.

Amaral, á rua
Telef. 22-3019.

(70638

Â^V<

EDIFÍCIO rex
ALUGAM-SE DOIS GRANDES AN-

Dmi.ES SEM DIVISÕES MAIS DE 1.000
METROS OUADRADOS. .o 50077

alumínio, estanho.
chumbo aos melhores preços

na Loja dos Papeis, Senado 15.
(62821)X

pAPEIS de

í-iií» trinf Sobretudos e man-
__Ue "IO. teouxs delScSwea-

ler dc 2508. llquldam-se desde 58
— Senador Dantas 75. (545001X

SALA 
de frento ótlmamente

mobilada « lndeoendente, alu--"ja-!*-- a senhor d _¦ ílno trato, com
discreta liberdade: bairro : entre
Laranlelrns e Flamengo: cartas
•por oseoulo pera 85229, na porta-
ria deste Jornal¦ (8..229IX

Tambores de freios
P.ira ônibus. coloea.-;ao entre o

flange elo cu'-D e a roda. Pateti-
te n. 24070. Mecânico Pern-ihbu-
co. R. Santana n. 135, telefone
23-5001. Entregas rápidas. (54548

SENHORA protegida, com um fl-
lho di um ano e melo. deseja

alugar cm casa ou apartamento
ronfonavel de casei sem outros
In"ull!nos. duas salas comunica-
veis. mobiladas ou nfto, mas aue
forneça ótima oensSo. Só Inte-
ressnndo cm Coriac. bana, Flamen-
co ou Eot^non. Respostas com
nro.o na-a 83144. na port ir!* der-
tojornal. ._.__._-
mRADUÇÒES de inglês e versões.
A copias á maquina. Alfandsga.
131. sob., tel. 43-1487. (33688IX

TERNOS 
finos e cascmlras finas

e Unho palha de seda, de 450$.
d»sde 35$ e sobretudos e capas
d .ide 25*: r. Senador Dantas 75.
Cosa Rolas. (641661X
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TUBOS OAI.V. F. VAPOR
COBRE F.M BOBINAS
CHUMBO

TUBOS PB COBRE E LATAO
ESTANHO

A preços ele Fabricantes
BCA Vise. INHAÚMA, 87/9

Tel. .3-1890
(O 69662

j_m_~—-_m____mÊmm~m_m
Mecânico dc radio

Preelsa-so de um competente,
ordenado o comissão. Exigem-se
referencias. Rua Visconde Plrajá
n. 276. Ipanema. (8*559

Av. Atlântica (Posto 4)
Aluga-se ótimo predio próprio

para família de tratamento. A Av.
Atlântica n. 774. pôde ser visto
durante o dia. Trata-se no Ban-
co de Credito Mercantil, A rua da
Quitanda ns. 71-73. (54571

APART. — 400S000
Traspassa-se resto contrato seis

meses, Botafogo. Deposito ou fia-
dor. Quarto, sala, terraço, ba-
nhelro de côr, cozinha. Chaves
r. Passeio 70. apt. 709. das 16
ás 18 horas c Domingo das 8 as
11.30 horas. (751"""

CONSULTÓRIO
Alugo-se, 3 vezes por semana,

bem montado, das 16 ás 13, 1-OS
mensais. Telefonar para *3-llli.
das 12- ás 15 horas. (9558a
Apartamento para se-

nhoras 280$000
Aluga-se em casa de familla res

peita vel. grande saláo. W. O, chu-
velro, área e varanda, com vista
para o mar, tudo independente:
á rua Marechal Centuarla 28. Ur-
oa. Telefone 26-6985. (547-0

Edificio nara Renda
COPACABANA — VENIlÉ-SÉ

OI Ima localização, posto I
Junto á praia. Bonda anual
96 contos. Tratnr com I>r.
Arnaldo Duarte, R. Álvaro
Alvim, 40-A. Tel.

SÓCIO
Dispõe ele capital e deseja asso-,

clar-se a negocio, comercio ou ln-
dustrla. Dáa-sa e exlsem-se ln-
formações. Com Lcbrâo; á r. Uru-
gualãna 79. ('j001

BOTEQUIM
Vende-.!!, ocasiSo, próximo ao

centro, lon .o contrato, facilidade
de pagamento, por motivo do do-
no ter outro negocio. Int. á _rui
Pedro Alves. 10. _[______

DEMOLIÇÕES
Compram-se. R. Dias da Cruz,

u. 90. Tel. 23-3786. (95443
"Projetos" e constru-

ções
Rua Mlguer Couto, 104. (95444

Anartamento mobilado
No Lido. Aluga-o a casal ou

cavalheiro de tratamento. Prazo a
combinar. Informações pelo tel.
27.4177.  (54684

SÃÕTÕURENÇO
Aluga-se apartamento mobilado,

com 3 quartos, sala de visita, co-
zinha e banheiro completo. Tra-
ta-se no Ângelo Hotel, Vcnceslau
Braz. 193. (*{___

SÓCIO — GERENTE
Com pratica ds tendinha-bote-

quim. capital: 6 contos, precisa-
so. com urgência, na AV. Tome de
Sousa. 16, com o Sr. Viana. Ho-
teL ' ___T__>

Casa em Petropolis
Aluga-se até Setembro, com 2

pavímentos. mobilada, garage e
todo o conforto. Chaves por fa-
vor. na Piora Oriental, em frente
A Est. Petropolis. Inf. aqui. pelo
tel. 43-2193. _______

MOCAS
Preclsam-se. bem educadas o de

boa aparência, para charutaria de
casas ele diversões. Tratar á AV.
Portugal. 38S-C, E. Urca, das 2!
ás 22 horas. Lí_____

Ilha do Governador
Aluga-se casa nova. á r. 26 rr. 15

próximo da praia. (Jardim Guam.
bara). Trata-se pelo tel. 48-4925.

Ania seca francesa
Precisa-se de uma. que dê rc-

ferencias, para duas crianças. Tra-
tar á r. Laranjeiras, 371, apto. 3..
Mme. Malta.

Radio mod. 938 — 65t)ft
Vende-se um. pegando o mundo

inteiro, com 6 válvulas e olho
mágico; urgente, Av. Hlo Branco.
25. (95518)XS5

cÃsÃl_^NÊr\_7_~
Vende-ta cm terreno de 10x20,

com 3 quartos, duos .tolas e ele-
mais dependências, á r. Gorcclx,
17. Tratar no Banco Industrial
Brasileiro. General Câmara, 7'v
com o gerente. (70441

VENDEDOR
Tipografia com Instalação riio-

derna procura vendedor idôneo
com freguesia própria: ordenado
fixo e comissão: ofert_s para
70450, na portaria desto Jornal.

SELOS '
Particular compra coleção do

selos americanos; ofertas para
70470, na portaria deste jorr.?.'-

170470
Vende-se. ou troca-se.

3 bon3 prédios sitos cm Morro
Alto, E. ele Mlna3. O 1.° predio
c de 4 portas, ê um vaito ar-
mazem para negocio c uma excc-
lente moradia com 5 quarto.,
duas salas, cozinha, privada e ba-
nhelro de agua quente e fria. o
2o predio tem uma padaria con»-
pleta. O 3." 6 um vasto arma-
z-m. Vende-se ou permuta-se peir
outros prédios ou chácara no R.o
de Janeiro. Trata-se á r. Senhor
dos Passos ou por carta a Miguel
Calll. Morro Alto. JE. de Mlna;_
E. F. L. , _______.'_.
Taximetros Paulistas |

Ao funcionamento mais garah-
tido. vende-se só na 1. Matls oi.-
clna mecânica de precisão: -*>;'-
nlda Mem de SÃ. 3E5-A. ____________.'

mil livros de tod*s as clen-
cis-3, ro_Jl*--ioès. d.rMto. me-

i dtelna e en-*nhsrlR. llquldam-se
r*__. . 1$ cada. Senador Dantas.
n. 73. (04158) X Alfândega

FARMÁCIA
Vende-se uma. bem lorallsada.

próximo da cidade. fa.-ndo bom

COPACABANA
Alugam-se os dois ótimos apar-

?.mentos de ns. 33 e 94 do Edl-
flclo Exeelslor. á rua Joaquim Na-
buco 43, completamente novos,
com luxuosa Instalação e garage:
as chaves com'o porteiro: trata-se
á Praça 15 de Novembro 20, s. 608.(70630

APARTAMENTOS
Vendem-se dois grandes aonrta-

mentos, ns. 33 e 94. do Edifício
Exeelslor. á r. Joaquim Nabuco 43,
no posto 6: novos, de luxuosa ins-
talaçáo e garage; podem ser vistos
com o porteiro e trata-se á Praça
15 de Novembro 20. sala 5"3.

(70030

ARMAÇÃO
Vende-se. de peroba, com 24 me-

tros de comprida, por 80 d i lar-
gura. *50 altura, com 33 gavetóes:
preço barato, á r. Luis de Camões,
n. 6. (70526

Palacete no Flamenaro
AIu.a-se á r. Dois do Dezem-

bro. 15. para grando familla de
tratamento, legaçáo ou dependen-
cia de hotel próximo. Achando-
se em obras, podem ser feitas
adaptações e bemfeltorinj. Roce-
bem-se prooosfs na • Equltatl-
va". á Av. Rio Branco 1S5; Io an-
dar. ate? 17 horos de Segundarei-
ra. 9 do corrente. (85240

EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
SOCIEDADE DE SEGUROS DE VIDA

RIO BRANCO, 12.7 — Tel. -3
desta Cia., no

Sede AV.
Alugam-se na SecçSo Predial

seguintes prédios para residências:

Demetrlo Ribeiro. 283 - Casa 6 'Botafogo).
Conselheiro Ferraz. 60 — (Boca do Mato).
Carlos Maxliulano. 174 (Niterói). ,_.__. Teresa)
Almirante Alexandrino. 876. casa.8, ___^^^J
Almirante Alexandrino. 976. cnsa 9 (Santa Teresa)
Dais de Dezembro. 15 (Flamengo).
Leopoldlna Rego, 578, (Olaria).

8110
1.» andar,

(35239

Paulo de Frontm
(Rodeio"»

.luga-se ou vende-se sitio con
bom terreno, casa confortável,
boa a.ua prooria. :» 15 minutos,
a pé. da estaçáo. Trata-se noTs-
lacete Portugal. 'O-3""'.

Emprego de futuro
Precisa-se de pessoa com bo*

apresentação e conhecimento e.o
rua3 c comercio, para o serviço e o
informações comercial.- PBH_7_°
oreienado mensal. 1508 e comtò-
«ão de 20 . sobre o que proc ¦»-
zlr e mais despesas ele ban . s.
Interessados dovcrSo Indicar fon-
tes onde tenham trab-lnBao, u-
tas nara 70497. na cortaria _¦\- «

Jornal. "" 
'

OPERÁRIOS
Precisa-se. para trabalhar com

Marteletes. A r. Padre Tclemaco.
224. Cascadura. (53855

Pinturas e reformas
Fxecutam-st em reside _-l«s e

ca.-i eon"".!-**. "__ p_erf»le«n__

ICICLETAS

próximo aa ciaaoe. x_--.-_- ->-••• — ¦ ¦— " „. _,n, x _,_ ií0.
negocio. Informaçõe. á ru» <Mnp_d___» T6,1; *5"04 _i .85^89Alfândega n. 160, 2. and. (51579'norlo dc Barros n. 24. .B.---

Philip-, Apoio, B. S. A., Júpiter, Rex,
etc Preços exeencioní.!., durante -»«-te mes, a

3*. " a prazo. Casa Garson. Rua Uru.MC-ana
n. 109. '-'-

COPEIRO JAPON*.?
Pre_ca-se. — FamllK de tn»-

-mento precisa ^bom^petra
Jaoonís. dando _\niormações, çw
cosas aue trrbalhou: tel. 2. - >'.
Laranjeiras. 346. _(______

Bombas de oressão
Vendem-se dna« hom__s amo-

_ri.n_.Onnt.l_ ««•tn» ""-'."

tnU n a. onlra nirlr.tr-'" »",£!.;
Moral» n« -ilmH»lslr_._n nn

, NAL DO BKAS1L. «- U'M
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APARTAMENTO MO-
BILADO

Preclsa-sc, com urgência, de
casa ou apartamento mobilado,

mu» 3 quartos, duas salas o mais
.«¦pendências, prcforonclalmontc
.1.1 Flamengo ato Ipanema, Não
_¦ faz contrato: aluguel máximo.
ri')0»; cartas para 53718, nu por-

.iria deste Jornal ou telefonema
.iira 2.-4200, apto. 308. 153718

Aprendizes mecânicos
para maquinas de

escrever
Sociedade estrangeira com té-

mico c oficina própria precisa de
alguns aprendizes de boa aparen-
cia e moralidade. Indispensável
saber ler e escrever. Apresentar-
so A r do Rosário. 70, loja. das
17.30 lis 18 horos. l_o436-

CARPINTEIROS
Precisa-se na fabrica do carros-

serias em frente á estação de Bon-
sucesso. _____!_

PRÉDIOS — TIJUCA
Vendem-se 2 modernos, á Es-

t-ada Velha da Tljuca. 75:000S.
¦Informações, teí. 28-3400. (70300

SALA DE VISITAS
Vende-se pela metade do pro-

e-o grupo de Gobelln, molas
b.ufflé, sofá. 2 polt.. 2 puffs. me-
_'.nha, 6 meses de uso. Satamlnl.

PERMANENTE
Moderna V Scientifica

193. 155713

VENDEDOR
Casa de tintas; só pessoa com-

petente no ramo e trabalhador;
paga-se bem; resposta para 70463,
iia portaria deste jornal. (704ce>

Terreno na Gloria
Venae-se o terreno da rua Her-

-lencgildo de Barros, 33; meda II
por 40; trata-se A r. do Catetgo,

_ I__ ____.

Casa CARLOS
CABELEIREIROS

73, Gonçalves Dias, 73
1° andar

APARTAMENTOS —
GLORIA"

Alugam-se grandes e pe-
quenos apartamentos, mo-
bilados ou nao, no melhor
local da cidade, linda vis-
ta, garage, perto do Hotel
Gloria. Ladeira da Gloria
n. 1C2. (63221

EDIFÍCIO NETUNO
Alugai--eo grandes apartamen-

tos do luxo, com todo conforto,
Av. Atlântica. 444, Posto 3. (53830

Governante alemã
Desoja-se empregar em casa de

família do fino tratamento para
tomar conta de crianças, dando
boas referencias; ver e tratar á
r. aonoral Padllho, 14, telefono
28-4228. (62046

Ehtr. pela Lei teria . Boi

(O -UO-'.

Apartamento 4500000
IPANEMA

Alugu-s. um A Avenida Epltaclo
Pessoa, G74. (64073

l

NOVA CONSTITUIÇÃO
PROMULGADA EM

10 DE NOVEMBRO DE 1937

PREÇO 600 réis
á venda no JORNAL DO BRASIL e nas

bancas de jornais.
(C 05375

por•17. sobrado (55041

ARMAZÉM
Com 100 metros quadrados,¦t.-ado anexo grande galpão

ga-se A r. Teodoro da Silva,
trata-se no local

oii;
185124

Repouso Santo Antônio
C1D. DE VASSOURAS, TEL. 90

Local tranqüilo porá descanso,
tratamento familiar, centro de
chácara, clima ótimo; nfio recebe
doentes contagioso.. (83113"TRABALHADORES

Precisa-se trabalhado.-, até .00
. empreiteiros para serviço de la-
.oura e pagam-se bons salários.

11. Serldó, 26. Campo-Grande
(85100

Deposito de pão e leite
Vende-se com moradia á r. L_o-

poidlno de Oliveira, 200, Ssta.ao
de- Madureira, Largo do Otavlano.

(53693

GOVERNANTE
Moça portuguesa, educada, ofe-

rece-se para governante em casa
do tratamento ou para cuidar dc
..lança-: tel. 35-3122. io3696

Titulos de
Capitalização

__ÜAÍ-UUKB NÈÜÒCIC. SO' -OM

BEMOREIRA
itua Luis de Caiii-es, ...

(42087

Casal que se muda
Vende bela mobília de sala de

Jantar, feita ha 7 meses, de en-
comenda, Imbuía masslça, 15 pe-
ms; estilo Colonial Mexicano, ten-
do a mesa 3,50 fechada; grande
iirmnrio-dormltorlo, estilo Impe-
rio, 3 portas orientais, etc; ri-
cos adornos, porcelanas, etc. etc.
Tel. 25-5920. (55555

CASA DAGUERRE
MUDOU

Para a rua da Carioca 29, junto
ao Foto Artur, casa Daguerr. Ca-
rloca 29, 1. . Tel. 22-8213.

(64.533
ASSISTÊNCIA

ESPIRITUAL
Me_.lan.te o nome, Idade, pro-

flssilo, residência, á Caixa Postal
2.238. Rio de Janeiro, lornece
gratu ittmcnte diagnostico de
qualquer moléstia. Remeta um
envelope sub3Crltado e selado pa-
ra a resposta. (41332

CHEFE DEPOSITO
Importante firma desta capital nocesslta pessoa enérgica, com

experiência de serviço, deposito, expedição, de preferencia artigos

farmácia e perfumaria, escrever para 05626 na portaria deste Jornal,

Indicando ordenado desejado, nome, Idade, residência, fotografia e

casas onde tem trabalhado ou trabalhu. (93528

PADARIA
Vende-se com bom contrato, fu-

illltando-t- pagamento. Paro ln-
fo.m_._e_ A r. da Carioca Uü-(IH.
hcibraclu, com o Sr. Raul. (02771

BAHIA HOTEL
Senador Vergueiro, 41. (93009

BALAS, KILO 2$00 0
Vendem-se halas de frutas, kilo

2800U; curamelos o balas recheia-
das, kilo 38000: baiiunaeli», does
dc leite, cocada, biscoito Slnlia,
amendoim paulista. pé dc mole-
que, chocolate, banana glacé, cen-
to 68000; na fabrica Paulista: A
r. Miguel do Frias 36, perto dn
Igreja do S. Joaquim. (0174a

ÊDIFICÍO LEME
Alugam-se bons apart.; á r. Co-

pacabana 8. (52.707

CASA EM BOTAFOGO
Aluga-se a rua Real Grandeza

n. 249, com cinco ótimos quar-
tos, terraço, duas salas, banho,
calas Jantar, visitas, almoço, ga-
rage, etc. Aluguel oltocentos -

A RAPAZ
Sério, culto, ativo e possuidor dc caráter firme c

neraevciante, o-crecemos otlma oportunidade pura progn.-
clir ndo próprio esforço, agenciando nrllgi» Indispensável as
„roí_---- liberais. Paga-se boa comissão e iijiid» dc custas
no período lnlclál. Dcmoustrando aptidões poder- estender"nas 

atividades ciri Importantes zonas «Io interior. Cúrias
.lindo lda.lc e antecedente- pura 751G7 na portaria dç te

lornal. '"'"'7

Armazéns azulejados
Alugam-se 3, ponto mui-

to comercial; Largo do Rio
Comprido. Ed. Cavaüere.

(52859

Sul Am. Capitalização
Compro títulos dessa campa-

nlila. mesmo que as mensalidades
estejan. multo ntrazadas, com
empréstimo ou estravlados; ú rua
Ouvidor, 55, 1". (32086

CASA - BOTAFOGO
Com tloU pu vi mel. toa. á ramlliri

do tratamento, c|initro quartos,
.tu.-- salas, saleta, copa, cozinha,
clciipensa, dois -iinliol.o- comple-
ias. Quarto e banheiro fúru para
empregados. Jardim c grande área
noa fundos. Sorocaba 302, proxl-
mo a V. di» Patrla. Podo sor vis-
ta das 15 «a III li oras. Traiar no
Edifício Standard, sala 215.

155493

AUXILIAR DÈ
ESCRITÓRIO
Prcclsa-so de um que tenha

grande pratica em cálculos, que
_alba escrever á maquina o que
tenha boa letra. Carta do pro-
prlo punho Indicando Idade, or-
denado que deseja e referencias
das casas cm que trabalhou paru
55589 i»a portaria deste .Jornal;

(555-9
CASA — BOTAFOGO

Aluga-sc uma, com todo o con-
forto, á rua da Passagem 250.
Praça Jullano Moreira. Ver e tra-
tar na mesma. (41973

Casa no Flamengo

BOTAFOGO
Alt. m-se, A rua Arnaldo Quln-

tela 57, os belos sobrados com-
postos de 2 solas, 2 quartos, otl-

,_¦,,-. __. ,.._,._ — -,ma cozinha e área regular eá
cliicoenta mil réis o 30S0OO dc • grandes lojas próprias para bazar,
taxas. Residência família trnta-1 armarinho, calçado ou oiitr. •¦«•-

Descanse passeando
S. Pedro do Pequerl. 600 me-

tros de altitude. 0'tlmo trata-
mento — dlarla 108. Int. no Rio.
^3-2081. P-rqu. Hotel. (75009

CASA
Compra-se pequena, próximo ú

r Bento Lisboa. Não se atende a
intermediário.. R. Bento Lisboa.
93, com Loureiro. 185188

EDIFÍCIO BRITANIA
Aluga-se um apartamento, lnr-

go do Machado n. 39, com duas
salas, três quortos. sala de ba-
nho, cozinha, despensa e demais
dependências; Tratar peto telofo-
ne 23-0189. As chaves por obse-
qulo no café da loja do predio.(62010

LAROUSSE DE LUXO
Ultima edição, 6 grandes volu-

mes encadernados, novos, cada
um con» estojo, redução de 3008
no preço dos volumes. Een» con-
tar com os estojos. Vende outros
livros. Tel;_25-õ020. (55554

CÃSÍTÈMBOTAFOGO j
Aluga-se esplendida, moderna, I

com garage, ricamente mobilada,
A r. 19 de Fevereiro. 69: tratar
na mesma, das 9 ás 11,30 horas,
ou pelo tel. 48-9355, com Gocllnho.

(95026

mento. Chaves na Confeitaria
Flavlense, ao lado. Trata-se fl rua
D. Mariana li. 67. Tel. 26-1232.

(54073

Apólices esiaduais.
Qualquer negocio, só com

BEMOREIRA
(Casa Bancaria)

Não têm agentes
Rua Luis de Camões, 42

Tel. 22-9639
(18652

FARMÁCIA
Vende-se. R. da Matriz. 132, 3.

Je.lo do Merlti, Est. do Rio.
^* [_______~ 

APARTAMENTOS
Recem-construldos, com 2 qusr-

tos. sala, banheiro completo, co-
zinha e dependência, para em-
negada. Ed. Miracema. R. Arls-
lides Lobo, 44. (83194

COPACABANA
Procura-se no Llcic, apartamen-

to mobilado, com 3 dormitório.,
_ié 1930, Galváo. Tel. 27-0046.

(53 633

Apartamento — Ave-
nida Atlântica

Aluga-sa com du... amplas sa-
.ia, 3-.-¦grandes quartos, mais 1 de
(.mpregada, todaa com janelas
par?- a rua e dependências. Infor-
Coações, tel; 26-2811, até ás 12 hs.

183)83
Garage on deposito

Aluga-te á r. übaldlno do A-.na-
ral, 42.  (05427

CONTABILIDADE
Kap.iB com alguma pratica. _*

que __lba tamücni redigir, preci-fta-.-k?. Cartaá do punho com pre-
tensões o idade para 73033. na
portaria deste jornal. 175033

IPANEMA
A' rua Visconde ae Plrajá 187

vende-se este ôtlmo predio, dota-
do das mais modernos acomoda-
çôes, preço 220 conto», sendo BC
contos á vlsta e o restante con-
forme comblnaç-o. Pode ser visto
todos os dias, das 13 __ 17 ho-
ras. Náo se aceitam Intermedia-
rios. IC 63738

JORNAIS VELHOS
Para embrulhos e outros

mi.teres, na administração
deste jornal. (C 50.451TIPÔmFlÃ—

Pios de metal — Altura Dldut
com 6 pon "os em um üo. ven-
dem-se. Tratar na administrai;--
deste lornal com o Sr Morais.

(C 55506

PRECISANDO
JR DEPURAR
0m o SANGUE .
-siri tome so1

(âl ELIXIR
*_-3___ DE •
mi NOGUEIRA

_mma_mm_mÊÊ_m__nm_m__mÊtmmÊ_____m___mmtm^mmt_mmm

goclos limpos; trata-se no local.11 (ã.ãlu

MASSAGISTA
Banhos de luz a domicilio, reu-

matlsmo, paralisia, obesidade,
atrofia muscular, etc. tel. 27-7649.

LOJA — TIJUCA
Otlma loja, no melhor ponto do

bairro, faz esquina com Conde de
Donflm 53l-A, ondo se Informa,
ou pelo Tel. 48-0040. 1953--

Srs. Proprietários
ressoa, com pratica e de raspou-

.-'-llidr.de, com grandes relações
com compradores e nas Caixas de
Previdência, aceita Imóveis bem
localizados para vender e áreas cie
terrenos loteadas e aprovadas pa-
ra. mediante módica comlss-o, ef e-
tusr a venda, a vlsta ou a prazo.
Absoluta honestidade. Exlto ga-
rantldo. Allplo Ctulmaraes, rua elo
Ouvidor 55, Io andar, snla 4, to-
os os dias utels, das 8 1,2 as 11
horas. Telefone 23-2373. (70310

Geladeira elétrica

DINHEIRO
Empresto-se sobre cautelas da

Caixa Econômica, provisórias o
todu documento que represente
valor. Com o máximo sigilo e ra-
pldc_. Intermediário, Jorge Cor-
rela. A travessa do Ouvidor 38, I"
and., sala 2. das 0 ás 11 e das
14 fts 17 horas. __(_____"

Negócio dc Ocasião
Vende-se em Terezopolls-, o sa-

1_0 Elite, barbeiro e cabeleireiro
Sendo a melhor casa no gênero,
e a. mais afreguozada e central
da cidade. Dispondo de cinco ca-
dclras, permanente, radio, etc.
Confortável gabinete para senho--
ras, com grupo estofado, preço
15 coutos. Vendo-se por motivo
de viagem: a Av. Delfim Moreira
435, tel. 207. (70118

Correspondente
Oíer-oe -se um correspondente

português, com pratica; carta.-
oara 70210 na portaria deste Jor-
nal. (70210

GELADEIRAS
Elétricas. Crosley e Norge.

Por preços baratissimos. Fa-
cilita-se o pagamento. Rua
7 de Setembro 38. Telefone
43-4171. (52911

Aluga-se b_a casa própria paifamília dc tratamento, A rua Pa

GUARDA-LIVROS
Perlto-Contador, com grande ti-

-"oMt-ío pratico, profundo conhe-
cedor cio toda legislação comer-
ciai procura, colocação; C3rta5 pa-
ra 75029. r.a portaria desto Jornal.

 175020

CASA MOBILADA
Aluga-se por 6 meses ou mais,

n pequena, família dc tratamen-
to. nova o moderna com salas d.
jantar e de visitas, dormitórios
de casal e de __*>.teiro. escritório,
quarto de empregada, banheiro
completo, garage. terraços, gela-
delra elétrica, piano, radio, etc.,
tudo em estaclo de novo o con-
fortaveí; a r. Sá Ferreira, 57. das
3_4 horas cm diante. iò?-12Z

CHARADAS
Quer aprender. com facilidade

a compor e decifrar charadas, lo-
.ogrifos palavras cruzadas, etc?
Leia o Gula do Charadlsta. nova
edição a venda em todas as LI-
vrarias.. rj_>r 5S;00_) reis. <C 62644¦ ' s. o. s.
(SEl-ViçO DE OBRAS SÜUIAiS)

V E„c::a tem roupas ou uten-
silios uàftdos? Telefone par» li--
.410 que mnndarcT">s buscar em
.Vossa residência e faremos na
_í_ie da S. O S na Av Mcm dc
Sà 15^ criteriosa di._rlbuiçi»ei cn-
tro os necessitados SOS. agra-
d.cc _os que lhe derem apoio

(C27.7.
Capas impermeáveis
Para ebuva e frio Em ixcelen-

te gabardlncs nacional, e estran-
gelras, encontra-se *j maior sorti*
mento na "A Capital" — mr' iz a
Avenida, esq do Ouvidor, e_ue
vende ótln_a3 capas desde 153S0O0
á vista ou a credito, cnm direito

(C 13143

EDIFÍCIO HERME'
Esplanada do Castelo. Av. Graça

Aranha n. 40. Neste edifício nlu-
ga-se o excelente apartamento
n. 91. tende» 1 sela grande, .1 quar-
tos c domals dependências, Tra-
tar íi rua do Ouvidor 90, Io and.
Tol. 23-1825', r.amal 20. (C eOG53

(C B8711

SÃO LOURENÇO
Em casa de família de tra.a-

mento. predio novo, centro de Jar-
dlm, perto das fontes ir.agnesla-
uees. accltam-s; pensionista.. Ter
l.fonc 23-0315. 1-3-.-

bela" residência"
Vendo-sé, paru pequena família,

á rua Saint, Hllalre 182, ern Bonsu-
c=sso. Tratar a rua Regente FelJ6

S0, Lcltíio. (931E0

6 CONTOS

Apartamento
CÂNDIDO MENDES 121

Aluga-se apartamento confor-
tavel, com boa vista paro o mar,
preço módico; trata-se pelo tele-
tone ---21.0. (55153

PREDIO - COMPRA-SE
Nos bairros de Copacabana, Ipa-

nema, Leme, Lagoa e proxlmlda-
des, até 180-contos, com o Corre-
tor i.Ionlz. á rua General Câmara
n. 41 - loja, n_o se admite Inter-
medianos. (55258

Imposto sobre a Renda
Declarações, cálculos, retifica-

çÕe3 e todos os impostos, defe-
sus, com o Dr. Mozart da Gama,
o conhecido autor e publicista.
Escritório A r. Teofllo Ottonl 71,
1. and., esquina, da Avenida.

(61783
Fabrica de camisas —

Cortador

ara'al-
sandu' n. 94. Trata-so A rua da
Carioca n. 83, das 14 tis 18 horas.

(51095
VENDE-SE TERRENO
CTIMO EMPREGO DE CAPITAL

Vendc-so na melhor avenida do
Leblon, um ótimo terreno com
uma planta Ja pronta para duas
casas. Preço 50 contos. Falar com
Tanajura. Tel. 48-5502. (54077

CHEVROLET 1938
Compra-se o contrato tle limou-

8tne, cujo prestamlsta esteja em
atrazo de pagamento. Cartas a
54112 na portaria deste Jornal.

(54113
IG._-.NCIA. e Investigações.
Pagamento depois de termina-

do. Carioca
11. 31, -u.
T. '.Íí-7U-7

— DETECTTVE ALBANO.' (41292

SOBRADO
Aluga-se novo, com 4 cômodos,

2 áreas, quarto de banha, lugiio
a gas, etc; li rua Nabuco de Frei-
tas 121. Chave3 na loja. (05195

Proclsa-se, competente. parn' trabalhar ' feira do Rio. Pagu-sc
bom ordenado: exige-se perfeito ¦-¦- .,,._.,_„. _.,_-(. b1ií</£.rb
conhecimento, «ferencu..Carta ^^^í^^e^íorçf nfalor^Tra-

Particular precisa desta quan-
tia pelo prano do 5 a 6 meses;
sob promissória, com bom ílador
coincrclal. Paga Juros ele 25OS0O0 portaria deste Jor-
por mes. Negocio direto com par- -_-\...-
ticular ld-iieu. Ofertas para 7U211
ua portaria düste Jornal. (_^__'

NÜRSE'
Precisa-se ele uma que goze bôa

Concertamos c,ualquer marca,
com garantia. Atendemos a domi-
clllo. Laboratório dos Rádios
Broadway. Senador Dantas, 23.
Tel. 42-5521.

ESCRITÓRIOS
Otlmamente localizados. pro_l-

nio A Avenida, com todos os requ

9A~ '
DINHEIRO ?
Penhores dc Cautelas

Da Caixa Econômica,
maquinas Singer e apoli-
ces ao portador.
Rua Luis de Camões, 42

BEMOREIRA
 (42^129

GRAJAÚ' — TERREISÍO
Vendo-se no melhor ponto da

Av. Jullo Furtado. Junto á pracnOrajaú. entre os ns. 111 e llá.
Preço 25:000.; mede 8x23. Tra-
tar eom Sales, A Av. 28 do So-
tembro, 200: tel. 48-3821. i527S.

TIJUCA
AV. MELO MATOS. 24

Vende-so ótima residência. Pre-
dlo novo com 5 quartoí, 9 _.,._a_.
e salões, boas Instalações, ducha;,
cm centra de terreno de 1.260
m3 o garage. Ver das 14 ás 17
horas. Tratar a r. da Quitanda,
163-1.", 5. 101; tel. 43-5731.

14175»

Correspondente
Precisa-se' de um, em in-

glês e português, com prati-
ca de escritório. Tratar á
Av. Rio Branco 52, 2o and.
sala 27, das 9 ás 12 e das

15 ás 17 horas. Exigem-se

referencias. (55592~ÜTIMÃ~ÕCAS 
ÍÃO ;¦:;¦"

Vende-se ou troca-se por
casa, um belo sitio com
benfeitorias cm Caxias,
próximo á estação. Agua
cm abundância. Tratar â
r. Júlio Ribeiro 64. Bon-
sucesso. ¦ - (53236

SÓCIO — MOVEIS 
~

Com algum capital e qüe possadirigir a parte comercial de uma
elegante casa de moveis e tapo-
çarias. situada em ótimo local ele
Copacabana, possuindo seleciona-
cio etoet: e uprcclavol clientela da
melhor sociodr-de. Intéressaiítío
comprar, acettam-se ofertas. Cr.r-
tas a 54416 rio portaria deste Jor-
nnl. (54416

Compro ou alugo
Casa confortável, quatro quar-

tos, duas salas e garage. Dr. Ma-
rio. Caixa Po3tal n. 3537, Rio.
Uigente. Flamengo', Botafogo. Co-
pacabana ou Leme. (542B7

Vende-se 
^o-fon-rel^niU-,, | saudei para tomar conta Intel-

IBàl-. rairioi-te de um bébé de 7 meses.
Exlgem-se ótimas relcrenclus

house, pura
ainda com longa garantia
lltanelo-se o pagamento, urgente.

nal. 155185
por mo:
tar com Perer;

ça
A r. Chile 31

(62783

EDIFÍCIO SANTA
MARIA

BAIRRO DO CATETE
Novos e confortáveis apar-

tamentos. perto dos banhos
do Flamengo e a 10 inliiu-
tos da Cidade. Preços ra-
zoaielí. Ver A rua Tavares
Bastos n. 29. (Via Bento
Lisboa). (S4091

OURO. JÓIAS
BRILHANTES

Pagn-sc o maxtmo
JOAI-HERIA FERRAZ
l.ua sete tio Setembro, ™fl(i
esquina da Praça Tiradcntcs
I^M503

Estação do Riachuelo
Alugc-sc ótimo predio, á

Para Guarda-livros ou
administrador

de Fazenda
Oferece-se pessoa devidamente

habilitada e registrada, brasileiro,
casado, preferindo ir para íóra da
capital Sendo paro administrador
poderá lecionar os íilhos do dono
ela fazenda. Darci as melhores ln-
forr"ncoes da praça. Resposta a
53528 na portaria desto Jornal.

(53528

Raposa argentee
Compra-se uma raposa ou capa,

argoritee. em perfeita conserva-
ção, com urgência. Cartas _ 53529
n_ portaria deste Jornal. (53528—Moldes 

dc camisas
Camisa 58, pijama 55. cuícas 3$.

por perito contra-mestre. Rua Silo
José 62. esquina de Quitanda. Joa-
lherlà. -(53631

Av. Klo Branco 25. 154303

BILHAR
Francês — Vende-se em períel-

to estado, preço excepcional: ei
r. do Catete 72. (70116

Av. Paulo Frontin 232
Aluga-s* esta linda vivendo a

íamllla de tratamento, podendo
ser vista por obséquio, ató o dia
7 Trata-se A r. Ramalho Ortlgtio
30. tei. 22-0275. (628-2

CASA — ICARAÍ
Aluga-se ótima vlvcnda com 5

quartos, em c.ntro de terreno ar-
borlzado. garage, etc. à íamllla
de tratamento; á r. Joaquim Ta-
»'ora 64. (55S5U

LOJA NO CENTRO
Aluga-se na Av. Mcm de Sa 04,

chaves na 1* loja; trata-se na ma
Ramalho Ortlg&o 30, tel. 22-0275.

(62-31

paga-se bem. Dii-se preferencia a
estrangeira. Tratar a rua _.ari.i_ da
Torre 11; 435. Ipanema. (56858ramos

Concerto- em qualquer marca
atende-se a domicilio. -- Absolu.
ca garantia. Casa Leaeler. R. Se-
nador Dantas 41. Tel. 42-4323.

(51434

ALUGA-SE

ATENÇÃO
Compro roupas usadas, maqui-

nas de costura, escrever e ence-
rar. louças, cristais, metais, tape-
tes. estatuetas de bronze e ttido
que represente valor. Telefone
22-4491. Sr. Joel. (05116

Casa pequena, com garage, para
íamllla de alto tratamento, alu-
ga-ee A travessa Julcos n. 5 (fim
de Desembargador Izldro) . Chaves
ao lado. (95371

Caminhão Ford 1931
Vende--.; fechado, para entre-

era?. 4 cilindros é licenciado: á rua
Voluntários da Pátria 339. tele-
,'ouc 26-0772. Preço de ocnslílo.

(95304

ESCRITÓRIOS
Alúgam-E- duas salas de frente.

Juntas, pai-a escritório comercial.
Rua Senhor dos Passos 23, Io and.

(05385

Químico Industrial
Con» bons conhecimentos, pro-

cura colocação em laboratório ou
Industria. Pretenções modestas.
Cartas para 95408, na portaria
deste Jornal. (05406

DÔR DE DENTE?
Só Anapíion!

Pifa em 1 minuto. Este cupSo jeln direito « unia amostra grátis.
Tel. 43-1498. (55802

Dr. Bengu-, 16, Rue Baliu, Parii.

/.pr. D. S. ?; itn 5-.-l.ie sob . N- _
r_____i__-_r5-

NEVRALGIAS
Venda em todas as Pharmacia:

LOJA NO LEBLON
Aluga-se, Av; -taulfo ele Paiva

n.u 302. (01628

CALISTA — 5S0ÕÕ
Calos, cravos e unhas encrava- jde>3, preço 5S000, consultório _ ,

Av. Rio Branco. 151, 2o andar;
tel; 22-6662. Residência, 26-4007.
Jaime Carreira. (39022

Maquina dc escrever
E re-tstradoras, concertam-sc,

couipraín-se e vendem-se, orça-
mento grátis: preços antigos, tel
_M-Q337. -Buenos . Alr__ 132.. (36110

VENDEDORES
Lugar de futuro. Habilitado ou

n&o. Boas comissões para quem
fòr ativo. Tratnr da- 9 as 18 ho-
ras. diariamente. ít. S. Cristóvão,
34-B. (6664

I» GARAGE 00 RIO
Aluga-se enorme, nova, luxuosa

garage : A rua Siqueira Campos,
97; tratar com Dr. Ismael; A rua
dos Ourives 3, 4o andar. (6340B

VENDEDORES
Precisa-se; do boa aparência c

habilitados para trabalhar"? com
automovc-, marca de grande
reputação no mercado. Ordenado
e ótimas c-missões aos que mos-
tratem capacidade de trabalho.
Flguelra de Melo n. -1?. __________'
Geladeira elétrica G. E.

Vcnde-ses em perfeito estado de
funcionamento, por preço de oca-
sl&o. Ver c tratar ft rua Visconde
Itau'na n. 94, loja. (54329

CARPINTARIA
Vende-se conjunto de maqul-

nas, quasi uovns; sendo: maqul-
j na ele furar, aparelhar, tupiu e

serra circular. Preço de ocasião;
I á Av. Gomes Freire 25. (53388

| MOÇA;
Precl.a-._ de umá moça branca' 

ou cór clara, para tuna seca, exl-
gem-se referencia.., tratar rua
Cândido Monde.?, 15 (Gloriai.

(62642
Casa em Copacabana
Àlugá-ôe uma com ótlma-s aço-

moducões, 10 quartos, tres sala-;
dois banheiros, garage, Jardim o
mala dependências; á rua R.i»i-
mundo Correia 36. (554E0

Precisa-se de um casal pn-a
casa dc alto tratamento, com bõn
i-parenela.' Exlgem-se reforenelas,

confortáveis, acaba- I pagunclo-se_ bem. Tratar A rua
' -¦¦ "" (õotiij.li

rua
Magalhães Castro lS8, casa 2. téri
do 2 salas, 2 quartos t
dependências, Tratar ã rua do Ou
vldor n. 90. Telef. 23-1825. Ra •
mal 26. (C 6S634

CATETE N. 141
Alugam-se loja e apartamentos.

Qôabáe.Os d? construir. Informa-
ções na Av.nlda Rio Branco 128,
sala 1.106. Tel. 42 Ba3B. (5_.°.S

Industria lucrativa
Dc produtos de grande cerniu-

mo. precisa-se soclo com _U:000S;
nogoclõ de toda contlança como
bo demonstrara; ótima retirada;
Informações A r. Golaz, 494.

ie__e_
OFICINA MECÂNICA

Vende-se ou admite-se ..ócio
com o capital da 10:000$. ton»

demais maquinas novas, funcionando, ou
V-_L_._-'-_- as maquinas separa-
dr.msnte; i r. Dr. João Ricardo,
24. largo da C.mrela. (55757

Apartamentos de luxo
—Catete

Alugam-so a famílias distintas,
á r. Pedro Américo, _._!; estivo
acabar de construir.

•_ü — 75:0005000
Laboratório farmacêutico, anti-

ga firma, precisa de soclo com
capital de 40-75:0008 para am-

. pilar negocio; cartas para 62959.
(-.-•33 na portaria deste Jornal. (62950

(C 60683

OPORTUNIDADE
— VENDEDOR

Precisa-.e para grande Laboratório de produtos farmacêuticos, já
com venda frnnca. Comissões, ajuda de custas e garantia de zona.
Lugar do futuro para quem provar capacidade c Idoneidade. Cartas
_.i i_ ij_.i. .. ....,i_ +__,. __*_____..____. n «»xTi.t._.__._»»•»» Caixa Postal

PELE DE VICUNHA
Vende-se lindíssima, própria pa-

ra confecção. Trata-so A r. Buar-
que cio Macedo 65, ap. 6, dns II
horas cm diante. (05055

Apartamentos — Ipa
nema

Amplos «.,...
Jos cie construírem, alugani-s. a | J_iranl n. o3.
rua Joana Angélica 150. Tratar á
ruei Sampaio Ferraz 38. Tel 42-
3220. ' e_._>8 '

APARTAMENTO
Por motivo de viagem, traspas- ;

sa-so o contrato ele ótimo apur- |tamento de frente; á Av. Presi-
ciente Wilson, 194. Tratar com o
porteiro. (^54034)

Apartamento — Copa-
cabana

Aluga-se confortável, somente *
familla, A rua Rodolfo Dantas 110,
esquina de Barata Ribeiro. Tem 1
sala. 2 quartos, varanda, banhei-
ro do cõr. copa, cozinha, quarto e

Mocas para laboratório
Precisa-so cie moças que tenham

pratica do ncondlclonar produtos
farmacêuticos. B' indispensável
apresentar carteira profissional.
Paga-se bem. Das 8 ás 11 horas,
rua Paüllno Fernandes n. 51. Bo-
tafocjro.

AGRIMENSOR
Prcclsa-se de um, brasileiro, de-

vlclamente habilitado. Apresentar-
se pessoalmente com suas croden-
ntiils.. todor, os dias utels ás 16
lioi-as". Edifício '.'Jornal do Comer-
cio", sala 226, 3." and^ (86862
¦'"Maitre D;Hotel e co-

ziilheira

CASA GRANDE

PREDIO — CATETE
Vendo-se ou aluga-se amplo

prcdlo com diversos salões e quur-
tos. garage. Jardim, quintal, ter-
raço, etc. Tercno 15 x 23: A rua
Andrade Pertence 34, Catete.(41939

Secos e molhados
Subúrbio da Central, pasea-se.

em ótimo ponto e com boa ire-
guesiia. Peciucno capital. Carta na
portaria deste jornal, para 55770.

(55770

dizendo Idade
n. 1400.

onde tem trabalhado, a "Vendedor'
(53887

Bebam CAFÉ GLOBO
O MF.MIOI- E O MAIS SABOROSO

; BOM ATE' A ULTIMA GOTA! \
Guardem as capas que tém valor

00051

Con» ótimo terreno, vontle-sc no ,fr™_,.. ^
rnelh..' local do Jacarépagu-, bem RUA 7 DE SETEMBRO
conservada' c confortável, com lln- i Alugãm-sé o Io e 2" andares do
dei iwmar novo, Ja proclu-lnclo, , predio n. 183. servido» por ele-'¦'" " " "" ' vador, próprios para grandes com-

pauliias. cdhaiiltòrlos, associações,
etc: trata-se na loja. (55905

CINTA PLÁSTICA
A casa Mme. Sara oferece o sou

Mme. ANTONIETA
MANICURE-CALISTA 

'

Comunica as suas amigas e ire-
guezes que recomeçou a trabalhar
I atende a domicilio. Tel. 27-0814.
R. Bulhões de Carvalho, 15.

!_____]__~Lins 
de Vasconcelos

Vendé-s. o predio a_sobradac!o
n. 318, da rua acima, com dois
quartos; ckia_ sal_í. quinta! e
õtlma varanía. Chave- na Al-
falataria en» frente. Tratar no
Banco Regional; _ r. 1° de Março
71. (65721

s__rrãi3heiros~"
Precisa-se cie oficiais, paga-s-i

bem: á r. Senhor dos Po._os ns 67
e fil). (-53439

IMPRESSÃO
Prcclsa-se de Impresso:-

maquina pequena

muita aeeua e bondes A porta.
Iníprmá-so e trata-so á r. Gene-
ral Câmara, 10. 9.9, s. 10. (41767

ATENÇÃO
Vende-se botequim com mora-

n ..o

Ferro Bio Douro
ro. 78.

Av. Rio Dou-
(41714

dia para família, li-O parando i prlvno3llulo modelo d. Cinta
aluguel, bem em frente a Estftç&o i PlnsUc.. „ começar de 35.000 paracj^o A_ostinho Porto. Estrada^ cie _ln_n „s3im Coií»o os seus Modo-

ladores e Soutiens pólos preços
vantajosos. Ou»'ldor, 147, 1." nn-
dar;_ elevador). (70237

AGENTES
Proclsa-se ainda do vinte ag.:n-

les para grande orgiial.açfto asso-
olatlva: ótima comissão e ajuda ele
custo. Rua S. José 110, Io, du»
8 as 10 horas. (70300

ARMADORES
Precla_-_è armadores para obra

em CDiistruçuo
les. 47.

Campos Sa-
162571

EDIFÍCIO GUAtRA
COPACABANA POSTD 3

Alug.i-se ótimo apartamento.
máximo cenforto, a preço módico;
a r. Siqueira Campos. 60, antiga
Barroso. (54008

ENCERADORES
Alugam-se por dia. a 15?; Em-

presa Llmpadora Carioca. Raspa e
calaíeta com perfelç&o. Orçamen-
tos grátis. Tel. 43-3352. (70329

para,
Pedro 1. 33.

(S2031Í

EDIFÍCIO SERRUYA
Alugam-so quartos com agu»

corrente; a r. ela Relação 55.
(53453

SÊNÍIÕRi\S"__TlÕÇÃS
Prcclsa-se. serviço facl! e ho-

nesto: bom ordenado; tratar á rui
do Rlachuelo, 300, loja; das 15 ás
18 horas._ ¦ :¦¦ ia-783

'GRÁTIS"
Está doente? Quer saber o que

'cm? Dlrljn-so para a Caixa Pos-
tal 2777, Rio, Sr. Seabrn. Nome.
Idade e residência. (5.857

SÃO LOURENÇO
HOTEL UNIVERSAL

Próximo ás fontes, todo o cou-
forto. ótimo tratamento, aparta-
mentos e quartos com agua cor-
rente, dieta para couvalcsconte .
Informações no Rio, Armando
Trant. Estaclo de Sa. 153, telefo-
ne 22-3001. Casa Tranl. (61421 nera

FAZENDA
eompra--e, dc 200 alqueire- ou

mais. situada á margem da estra-
ela do rodagem, dc Rodeio a. Pai-
mas: negocio direto. Informaçüe-i

_ r. General Gllccrlo, 69. »
para
Capitão Silva.__ (43341

Sobrado no centro
Para Industria leve ou comercie»

A-ruga-$é o .sobrado da r. Ge-
al Câmara 133. (02877

ií —:— Folhetim dn JORNAL DO BRASIL — 7 iW Mulo ile !!I38

XAVIER DE MONTEP1N

AS MULHERES DE BRONZ
PRIMEIRA PARTE

UM DRAMA DE SANGUI.
CAPITULO XI-

A MA1ÇH DAS INFAK.AS!

O ru!-. produzido pelo galope de um cavalo, galope lmpjtuo.0,
mas irr.gular como _.ndo de uni animal Jã cxau.to de forças pelo
cu_saço. ciiesou acs ouvidos dos dois cúmplices e suspendeu-lhes
as palavras nos labies...

— Será já o sindico dos _scrn»'os?... disse Mercuzza le\-antan-
ío-se precipitadamente e aproeeimanco-se cie uma das Janelas.

Viu que um cavaleiro, que n&o era o honrado sindico dos cs-
cravos, fazia estacar ãe chofre o cavalo Junto dos degraus do ves-
tibulo...

O cavaleiro coberto cie pc.ira como quem acabava de fazer a
Balope uma não pequena Jornada, pôs pe em terra, lançou as re-
tiêas ás mãos de um negro e levantou i;m pouco as abas cio cha-
p.u de palh_, que lhe protegiam o semblante contra o ardor d.s
raios do sol.

O inspstor tomou--'? llvítlo coir.ee- ur» cadáver e recuou aterro-

Que é o que tem? lhe perguntou vivamente Martial Derey-
ne. D3 que provem esse terror?... Quem foi que chegou?...

Os dentes cio Mercuzza batiam de encontro uns nos outros.
Quem íol que chegou? repetiu o armador com impaciência.
Pc-_lsmt:ndo Leroy... balbuciou o espanhol.
O tabelião! exclamou Martial Dereyne, estremecendo tam-

bem.
Em carne e osso...
Mas então... disseram-no morto!...

O fato de estar éle aqui significa que não foi verdadeira a
noticia e o pior é que a sua visita não indica bóa coisa...

Se Diogo Silva o enganou... tornou o armador com voz
mal distinta. Existiria acaso algum testamento de m«u tio?...

Com todos os demônios do Inferno!... vociferou Mercuzza.
Não estaríamos cm bons lençóis...

Que fazer?
Não esperarmos que estale a tempestade, so ouvirmos que o

trovão ribemba ao longe... Em todo o caso vou preparar as coisas
para fugirmos, se tanto Í6r necessário... Se lhe parecer coavé-
nicnt- que desapareçamos, vá procurar-me nas cavalariças... Lá
me encontrará com dois cavales Já selados e cnfreiados._ Quando
p_n_8r___ cm nos perseguir, já havemos de Ir longe... Não se es-
queça do levar coms'_:o todo o dinheiro, de que possa lançar mão...

Naquele momento sfguem batia na porta do gabinete.
Mercuzza saiu vivamente por uma outra porta.

Entre quem 6... disse Martial Dereyne, diligenciando rc-
adquirir o sangue-frio.

CAPITULO XL1

U_I TESTAMEKTO

O negro Robinson abriu a porta, e afastou-se um pouco para
tíeie:. e p__s_r o visitante.

O r. cem-cliegado era com efeito Segismundo Lsroy, que Mar-
tini Dere.ii. via pela primeira v.s. ___.— -

O tnbelião inclinou-se. i
E1- com o Sr. ¦ Martial Dereyne, que tenho a honra de estar ¦

falando?... perguntou êle. ''-'", ., I
O armador, que estava agora perfeitamente senhor cie si, U-

nha resolvido esperar a pé firme qualquer eventualidade.
Respondeu, pois, quasi em tom sereno:

oSu eu Mar.ialDereyne, senhor.
. E inclinou-se tambem diante do recém-chegado.

Este ultimo prosseguiu: . i .
Não lhe é desconhecido o meu nome de certo, senhor...

Chamo-me Seglsmunao Leroy...
Martial Dereyne fez um ge_o dc bem simulada surpresa e ex-

cl-niou:
O tabelião de Porto-Rioo!

Em pessoa... e conheço muito bem que lhe causa surpresa
a minha presença...

Não o nego e a razão do fato é simples... Os jornais de
Filadélfia anunciaram a sua morte em um naufrágio, c a autenti-
cidade dessa noticia parecia Indiscutível..'*

 Compreendo multo bem que fosse acreditado esse boato...
Estive com efeito a ponto de perder a vida, mas salvei-me de um
modo quasi milagroso... .,.-.'_.

Alil felicito-o sinceramente... interrompeu Martial De-
reyne. %

Segismundo Leroy inclinou-se de novo e continuou:
Obrigado em razão do naufrágio a adiar para outra época

a minha digressão á França, entrei hontem. à noite, cm Porto-
Rico, ond. não chegara ainda a noticia da minha quasi ressurrei-
ção, de soi te que todos olhavam para mim como para uma alma
do outro mundo... ,

Uma troca mais prolongada de banalidades parecia impossível,
e Martial Dereyne foi forçado a provocar uma explicação do seu
interlocutor.

Teve de certo conhecimento do doloro.o acontecimento, que

se produziu quasi... tornou êle dando á fisionomia uma expressão
me anco 

^ca. ^ Één_or, e lamentei a deplorável morte do velho
amigo, que depositava em mim a mais Ilimitada confiança; mas
uo ínesmo tempo bemdissc a Providencia divina que, fazendo um
verdadeiro milagre para a minha salvação, me dava ocasião de vü
trazer á companheira e &s filhas do pobre Ricardo Bernier a for-

n 
Estas palavras ¦caíram como um peso de cem arrobas sobre o

crânio de Martial Dereyne. _„'i„..„t___ ___.'Meu tio deixou acaso algum testamento?... balbuciou ma
com voz surda, ao passo que lhe aumentava a pahdez no nem-

Deixou sim. Sr. Dercjiie, e esse testamento olografo, escri-

to segundo as minhas indicações, contem um ato de reconheci-
mento e de libertação. E, portanto, as meninas Bem cr herdam,
sem contestação possível, a imensa fortuna q«e seu pai possuía...

Trouxe comsigo esse testamento? perguntou Martial com a

voz alterada. ,

O rh6_rav-l armador lançou cm redor de si um olhar *"£"**>•••

Achava-se ali sozinho com Segismundo Leroy, e Morreu-lhe ao

espirito a idéia de se desembaraçar do tabelião, c ao mesmo tempo

do t^sta^e^1°a--<jas 
vctas da secretaria soore que sj «c^-* e""

costado, e pousou a mão sobre um pequeno revolver de coronh-. do

""Naquele 
momento corria gravo nsco a vida de Segi-mund»

""Abriu-se. 
porém, repentinamente a porta, c o negro l^Wnson

apareceu trazendo uma bandeja com refresca, para o ttML".
Estava perdida a ocasião: Martial tornou a fechar a gaveta,
Segismundo Leroy bebeu um copo de laranjada.

~*S_ .<<_____{_»>.
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RENDAS DO NORTE
B. OUVIDOR, 130

Rendas paro, combluaçaoi, col-
«chás de Illet, a 1508 a guanitç&o
com 5 peças, aplicações o rendas
deltas » mao. CASA, SAPIEN7.A.• (53626

CASA MODERNA
O SOPA'-CAMA DRAGO — Kl

e movei que resolvo o problema
«to pequeno espaço e completa o
conforto de eeu lar! do dia, um
luxuoso sofá; á noite, uma es-
plendlda cama, que acomoda col-
Bhao e travesseiro. .

Catalogo grátis. Exposições: Rua
cios Ourives 89, tel. 23-2330. Rua
__s Arcos 26. tel. 42-2249. (C 69476

#£¦=£
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m
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CAIS DO PORTO
Aluga-se parte de um ar»

miizem (m|m lOOm.q), re-
formado e seco, para mer-.
cadoria limpa. Tem fiel e
telefone. Tratar pelo.tel.-
23-5087. (85292

MIGUEL
Nio Jne Interessa. (70421

Sobrados comerciais
Alugam-se. * »u» at__>mrtoo» B4.

doía ótimo. Í__ »n'***re,i1KS?52
«er; ligados. Tratar na, Allalatarta
Guanabara. JMM

Carpintaria,— Liqui-
da-se

1 melo carpinteiro, 1 desengrosso
e desempeno de ,60, 1 tupla, íerro
olrcular, 1 reaplgador e 1 _"**«¦
nho. Praça da Republica 198.

AHJÕ
êS^£t.U6lTSCH|>LMA H_JE.'ú2?'.t

NACIONAL
-eltWnt.

SEGUNDA-FEIRA

TUFÃO
OPERA <

MASCOTTI

II KM
K_y|jl__S fe^p!
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HOJE A'S 16 HORAS
MAIS UMA

VESPERAL ELEGANTE

DE

ARQUESA

MAROMBA
Para 60.000 tijolos diários, com

cortador automático, 1 prensa pa-
ra blocos de cimento e 1 trator
Fordson, vendem-se. Praça da
Republ lca 199. (64763

Mecânico de radio
Precisa-se, A rua Senador Dan-

tas 44, que seja competente.
(96618

Cafeteira — Vende-se
Vende-se, em ótimo estado; tem

_st£rlll_ador e esta funcionando.
Rua S. Cristóvão 369. (70880

Armazém de secos e
molhados

Vende-se, ótimo, à rua Justlnla-
do da Rocha 101-A. (54751

Laboratório químico
Vendem-se 2 autoclaves, 1 va-

cuo, 1 caldeira a vapor, 2 K. P.,
1 alamblque e 1 aparelho a vapor
para .magncsla. Praça da Repu-
blica .09. (54767

VENDE-SE
Barata Ford, 4 "cilindros, ano

929, 3:500$; * Avenida Atlântica
n. 822. (53994

FARMÁCIA
Vende-se, livre c desembaraça-

da. Tratar depois das 16 horas, A
rua Bardo de Mesquita 237. (70635

Por motivio de viagem
Vende-se quitanda e pens&o, fa.

zendo bom negocio; preco 18:0008
& rua Teotonlo Regadas 34, Lapa.

(75073

ÍTIETRO
*~PRrjrEIO.6_-TEl..2?--490E6l4l*
O piimcuo ciri-ma no Rio dotado
do poltronas estofadas e appare-

I lhamervtq de ar condicionado.

2a GRANDE
SEMANA

'nuiMuri
Ateio

'«•/»DIA
2o

IMPRESSOR
Para maquina Favorita

e Minerva, precisa-se de um
bom .oficial; á r. Evarlsto
da Veiga 61. (85328

Consultório Medico
Alugam-se vagas pela manha

até As 15 horas. Edifício Rex, sa-
Ia 1115. Tratar no mesmo das 15
ás 17 horas. (75201

DE SANTOS
Marquesa DULCIN A

Pedro- I— opiLON
COM

— DULCINA E ODILON —
NO RIVAL TEATRO

SESSÕES A'S 20 B A*S 22 HORAS

¦ Mil»

I0LA
(C 09885

TEATRO OLÍMPIA
Itna Visconde Blo Branco

HOJE — A's 16 hs. "Matl-
née" popular, roltrona 2SOO0
ás 30 ás 22 horas — Duas

Sessões — HOJE

JARARACA
e sna Companhia na peça

de sucesso:

Terra dos Joazeiros
de MARIO HORA.

Agrado do "Grande" Otelo,
em "duetos" com Durvallna
Duarte. Brilhante desempe-
nho de toda a Companhia.

AMANHA — "Matlnéc", ds
16 hs. — A' noite, três sessões

ás 19, 30.30 e 32 horas
POLTRONA, 3¥000

Terça-feira: — Primeiras re,
presentaçOes da peça
"CABOCLOS DA PA'

VIRADA"
de PACHECO FILHO

Musica de G. Cabral e
J, Almhcrê

(75157

10 1 — 10 2 — 103
REPRESENTAÇÕES CONSECUTIVAS DE

MARQUESA DE SANTOS
DE V I R 1 A •_ O CO R R E I A

Ò Fenomenal Sucesso do Momento
'ENTRANDO NA SUA 7." SEMANA!,

A M A N HA VESPERAL A'S 15 HORAS
 COSI 

MARQUESA DE SANTOS
LOCALIDADES A' VENDA ' (53793

TEATRO GLORIA
Telefone 42-0097

O SED TEATRO DE COMEDIA

HOJE  'íMatlnée" ás 1G horas a preços reduzidos — HOJE
A' NOITE — Sessões ás 20 e 33 horas

¦ir ¦' ^^^83 ____!
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O hospede
do quarto

N. 2

Mm
"AMOR EM-
DtJPLLCÍTA^

l.oy*¦

Nenhum fiim estreado no'Metro" Rera exhibido e;
outros Cinumas do Rio an-

suas exhibicõos nesto
Cinema.

POLTRONA
4Í400

ESTUDANTES'«¦i ATI ASjUOt" '

2»2CO.

(C 6UÜÍ1J

Apartamento — Urca
Alugam-se novos, próximos ao

Balneário, a 360», 4008 e 4308 e
taxas, & r. Marechal Cantuarla,
106 e Otavlano Correia 47. Tra-
ta-se com Abel, no Ed. Ouvidor,
sala 1003, das 14 às 16 horas, tei-
lefones 42-3050 o 22-3554. (53773

BOTEQUIM
Vende-so no centro, bom con-

trato, casa dc esquina, n&o paga
aluguel e ainda recebe, motivo ds
vUigom. Informações é. rua Sena-,
dor Fompau, 101-A, Lelterla, com
Mat03. (53888

LANCAND OO SEU GRITO DE «3UEBRA. QUE AS -8RAS
, F. OS HOMENS TEMIAM — TARZAN LANÇOU-SE GONX-Ua

V\ OS CROCODILOS!
(Cena Impressionante do filme)

Impróprio pai» «*_•**«•,
> até 14 ano*

 COSI

JAIME COSTA
na criação do Impagável VENTURA

3 ATOS DE ARMANDO GONZAGA
POLTRONA 5 S 0 0 U

AVISO — Ultima semana de O HOSPEDE DO QUARTO
N 2 nue apesar de consecutivas enchentes terá que ceiler
lugar i BAILE DE MASCARAS na próxima £WCM*I"'
dia 10 — BAILE DE MASCARAS. 3 atos ele HENRIQUE
PONGETT1 e LUIS MARTINS. Grandiosa montagem.

(O 60G81
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EALIDADE SUPERANDO A FANTASIA!:.
•rti ação! No fundo do mar torp_d.Or.do couraçodot! DcscoImito a atin9ido polo Inimigo! Prosos lio fumlojW

ôrmiSornos aparolhos procuram salva-los ! O pulmi. _tfi/i-ip| ^- a. Mflico s.p«ran.a dos marlnhsiros dof

Coisas nunca anto aprossntadai paio cintma I -

SUBMAM
PATCBRB

GEORGE BRENT
WAYNEMORRIS
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GLENN MORRIS • ELEÀNOR HOLM

TEATRO JOÃO CAETANO
(TEL. 42-9329)

(OMPAHHiA IRMÃOS CELESTINO ,
TEMPORADA GILDA ABREU

HOJE — Vesperal ás 16 horas — HOJE
A' Noite ás 21 horas

A QUERIDA OPERETA DE FRANZ LEHAR

VIUVA ALEGRE
COM GILDA ADItEIT, VICENTE CELESTINO, GINA

DIANCIII c PEDRO CELESTINO

(78081
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fcCCBEIO Teatro Carlos Gomes
Empresa PASCOAL SEGRETO — Fone **!-7SSt

Amanhã - Vesperal ás 15 horas - Amanhã
A' Noite ás 21 horas

VIUVA ALEGRE
QUINTA-FEIRA — UM GRANDE ESPETÁCULO COM-

PARADO AOS MELHORES DO MUNDO.

VIVA 0 REI
Opereta de grande aparato e comlcidade de

OTÁVIO RANGEL
Musica de J. .AIMBER- c MARTI*_a ORAU

CENÁRIOS COMPLETAMENTE NOVOS DE IIIPOLIIO
COLLOMB

./GUARDA-ROUPA NUNCA VISTO _

Um Autentico Arrojo da Emprsa Irmãos Celestino
(75144

H O J E — A's 16 Horas — HOJE

MATINÉE DA MOCIDADE
A* noite duasCom B0 % de abatimento nas localidades,

sessões, ás 20 e 22 horas
A maravilhosa opereta-rantasla de IGLESÍAS e MIGUEL SANTOS,

com musica de J. TORRES em sua marcha -.ltorlosa

CABEÇA DE PORCO
Uma peça no gênero "c superior a CANÇÃO BRASILEIRA

Uma soberba criação da genial e talentosa "estrelinha*»

ISA RODRIGUES
na protagonista da peça mais carioca e mais linda destes últimos

OSCARITO. o formldarel cômico, traí a (tlatcla em
constantes gargalhadas na sua Impagável criação de gatuno BUSCAPE

Amanhã — A's 15 horas "Matinée Chie

dedicada ás senhoras

QUARTA-FEIRA, DIA II — A's 20.45 horas

FESTIVAL DO 1.° CENTENÁRIO DE

CABEÇA DE PORCO
COM UM SENSACIONAL TROGRAMA,

ORGANIZADO 
'

CAPRICHOSAMENTE 
'] .

Hoje e Amanhã, ultimas da engraçadis-
sima comedia

0 MALUCO DA AVENIDA
_^j___. ____^_____^_^^^M^^lMlg^^^^gT»l_a____P»»*s*S-a*Wr*s>*. I *—L ¦J"J_^* —

VESPERAL A'S 16 HORAS'E SESSÕES
A'S 20 e 22 HORAS

SEGUNDA-FEIRA
PROCOPIO apresentará um dos seus maiores sucessos

cômicos

"SI EU FOSSE RICO" !'¦!
QUINTA-FEIRA.' 19 — GRANDIOSO FESTIVAL DE

PROCOPIO com as únicas rciircsentaçOs da encantadora
comedia

Um homem e oito mulheres
primorosa adaptação do Ilustre escritor ABADIE FARIA ROSA

Grande Ato Variado
PRIMEIRA SESSÃO — Margarida Mm- Alzlr'nh.a__í.:

morgo — Joaquim Pimentel — M.irccl Klass — Almirante
— Valdomiro Lobo c o grande Catullo da Palvão Cearense!

SEGUNDA SESSÃO — GlUln Abreu — lia Rodrigues —

SIUIo Caldas — Oscarito — Manoel Vieira — Manczlnlio
Araújo — Jorge Fernandes o o Inlniltaicl Muraro.

ESTE ESPETÁCULO NAO SE REPETIRAM
BILHETES DESDE JA* A' VENDA

(75156

Uma supev produção da

COLUMBIA com

FRANCIS LEDERER — MADELEINE CAP.ROLL — SEGUNDA-FEIRA O D E O H
tc .,«Mj
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