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à assinatura podo começar cm

«ualciuer dia, mus terminara em ,
ilns do Março. Junho, Setembro
ova Dezembro.

VENDA AVULSA

A IMPRENSA ARGENTINA OCUPA-SE DO CASO DOS TRABALHADORES BRASI=

LEIROS EMPREGADOS NA COLHEITA DE ARROZ NA PROVÍNCIA DE CORRIENTES

nhu Novo, pura fazer limpeza no
Jardim, no carro e ucondcr u luzna avcnld", ordenado 3006000, casa c comida. (20204) 3

PAGINA 8

PREDOMINA A IMPRESSÃO DE QUE 9 INCIDENTE PERUANO-

EQUATORIANO SERA SOLUCIONADO POR VIAS DIPLOMÁTICAS
Y'" n a é": I V .1 C —— —— ..... i ' ' - ——•

5RECISA-SE boa empregada, cm
casa de pequena família. R.S. Luís Gonzaga 177, S. Cristovão.

(32243)3
>aECISA-S3 boa empresada pa-ra 'todo o serviço de um ca-sal sem filhos; á r. Had. Lobo419-A, casa III. (0458)3

V A O I N A S

O DELEGADO GOVERNAMENTAL DO BRASIL NA CONFERENCIA INTERNA-

CIONAL DO TRABALHO PRONUNCIOU IMPORT AN TE DISCURSO SOBRE O

IMPULSO ECONOMICO DOS PAÍSES DA AMERICA DO SUL

' >RECISA-SE moça ou 3enhora
para ajudar na arrumação,

que saiba lazer c-aturas simples,tveferc-ss que tarnoem saioa isor-dar. So sorve pessoa traoalhadei»a c com referencias. Tratar das2 ás 17 horas; a r. 5 de Julho129. (14977)3
3RECISA-SE de uma emprega-da de 15 a 18 auos, para ser-lços; a r. Correia Vasqucs 18,Estado. (3323SJ 3
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Ütas úteisDomingosAtrasados
300 réis. 400 "

. Ò00 "

AVISOS

o TK.uro — A temperatura,
hontem, nesta Capital: — Ma-
xíma. 21°3 — Mínima, l«°i.

Previsões até ás 10 lioras de
110|M.ÜtUX> 1'edeiai c Niterói: —
Tempo — Instável com chuvas e
insolação aprecia vel. Nevoeiro.
Temperatura — Estável ã noite
c cm elevação de dia. Ventos —
Dc suéste a nordeste frescos por
vezes. ,listado do Itio "II- .laneiro: —
Tempo — Instável com chuvas.
Nevoeiro. Temperatura _ — Ei!a"
vel á noite c em elevaçao de dia.

lotados <lo "Sul: — Tempo
Instável com chuvas. Nevoeiros.
Temperatura — Em elevaçao. sal;
vo no Rio Grande onde entrara
cm declínio. Ventos — Do qun-
drante norte rondando para o de
sul no Pio Grande. Rajadas fres-
cas lio extremo sul.

TESOtíKO — serão pagas lio-
jc. dia 9, as seguintes tolhas c|o
nono dia ut.il: — Moutcp.o da
Fazenda.

\ LüGA-SE moça para copoira
ju arrumadclra, dormindo fò-

ra tratar a rua Afonso Cavai-
canti 173., fundos. (3215013"a MA-SECA — Precisa-se de
•^inicia idade e que tenha has-
tante pratica. Exigem-se refe-
rendas. Rua Sá Ferreira 93. Co-
pacabana. i8934)3

EDITORIAIS

Precisa-se de umarlbc 207,(20073)3AMA seca
á rua Bardo de Jaguarlbe _207,Ipanema.

A MA S&CA-r\c Preclsa-sc de uma
carinhosa e asseiada para uma

menina de 5 auos: ordenado 80S
e referencias, r. Montcnegro lo7,
a pa r t. 1, I punem a. (92-31) 3

A MA-SECA -
criança de

Preclsa-sc. paramezes; a r. Ara-
xã n. 14G. Grujaú. Tel. 40-4971

_(0492)3~Ã~MA SfiCA — Pre*eisa-se s;nllora-*~*-de mela Idade ou menina paraum menino e viver em hotel; tra-
ta-se á rua das Marrecas 35. Tel.
22-0430. l2'337 1 3

MÁ SECA — Precisa se, ã rua
Barão da Torre, 330. Exigem-

se referencias. (900113

E COLABORAÇÕES PAGINA õ 
O MOMENTO NÁCiONAL :

Foi iniciado, no Tribunal de Segurança, o Julgamento <lo» in-
tegraiislas — Foi hontem. á Ilim Grande, examinar as condições
desse presidio, o cliefe do gabinete do Ministro da Justiça

- Tor conveniência do regime foram reformados mais alguns
oficiais da Policia Militar — O Presidente da Republica recebeu
n "Bandeira Plratlninga" — Varias homenagens no Cliefe do

Governo — PAGINA 7
NUMA EXPRESSIVA homenagem ao chefe da x.uao —
A Policia Municipal desfilou, limitem, ã tarde, em continência

ao Presidente da Republica — PAGINA 7
ATOS DO GOVERNO:

liceretos assinados nas pastas da Educação c Saneie. da Agrl-
cultura, do Traballio e das Relações Exteriores — PAGINA 5
O Governo aprova diversas convenções internacionais — PAG. 6
.Modificados alguns artigos do Decreto-lei que organizou o

Tribunal de Contas — PAGINA 5
DIVERSAS NOTICIAS:

Vai ser aumentado de cem reis o litro de gazolina —
A rc cisão do contrato da Companhia Telefônica PAGINA (>
Para regular a aviação civil c militar do pnis

PAGINA 5
de Niterói

6

PREFEITURA :
Pagamentos de lioje e de mnaniiíi — Imposto de loeall/.açfio
solire cscritorios das estações de radio cstadoals — Serviço ile
Apólices — Ocorrências nas Secretarias c Diretorias — PAG. It

SERVIÇO TELEGRAFICO DO EXTERIOR
As tropas nacionalistas na frente de Teruel ar> Mediterrâneo

ocuparam importantes posições — PAGINA 8
Anunciou-se em Toklo que a aviação japonesa continuará a
bombardear ;is cidades "fortllicadas", como Cantào c Han-Kcii. PAGINA 8 

TELEGRAMAS DO INTERIOR
 P.VPINA ü 

NOTAS ESPORTIVAS
VI Grande Prêmio Cidade do Klo de Janeiro

PELOS SUBURBIOS
 PAGINA G 

NA POLICIA E NAS RUAS
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¦pRECISA-SE do moça para ser-*• viços domésticos, á rua Nata-Una 6. Tijuca. (32373)3
PRECISA-SE de mocinha com

alguma pratica de copeirar c
para tervlços leves: á rua da Mi-sericortiia 16, Io andar. (32363)3

DREC1SA-SE de uma boa cm-
pregada para todo o serviço,menos lavar e cozinhar: á r. Do-mingos Ferreira 11, na còtaçáo deCopacabana. is)431j3

T>RECISA-SE de empregada para* 'um casal c duas crianças, quecozinhe o trivial e durma no em-
prego, paga-se 805000; ã rua Se-nhor dc Matozinhcs 7ô. Catumbi.

(32363)3

PRECISA-Síl 
'de uma cmprcgaüa

para serviços domcstlccs. RuaSusano 19. Copacabana. TúnelNovo. (3335)3"DRECISA-SE de uma moça.para* copeirar c arrumar, que tc-nha pratica c que durma no aiu-
guel. Rua do ouvidor 4, sobrado.

(3373)3

PAGINA 10

PAGINA
Noticias do Ministério da Guerra — PAGINA 14

r.XEUCITO: — Transferencias de oficiais — PAGINA 7
COMO VIVE BAHCEI.ONA: — Impressionantes informações

dc um Inglês — PAGINA S

NOTAS RELIGIOSAS
PAGINA II

COMERCIO E FINANÇAS
pagina ià
SOCIEDADES RECREATIVAS PAGINA It 

pRECISA-SE dc uma cm-
pregada branca, até 35

anos, para todo o serviço
dc duas pessoas, dc prefe-
rcncia portuguesa ou ale-
mã; exigem-se as melhores
referencias, paga-se bem;
tratar á r. da Quitanda 45-
A, Io andar, sala 22. Das
9 ás 15 horas. (14976)3
PRECISA-SE" ernpregada em ca.sa

do pequena família, para todo
serviço; ã r. Maria c Barros 337,
SDb. 1U380)

ACHADOS c 1'EIÍDIDOS

ACHA-SE a r. Nccmia Correia
11" 'sa. Encantado, um burro

<13 còr dc rato. redo-se ao dono
que venha busea-io. 1-023^) 1
CiÃTQÜS perdido •— Durante o

•> temporal dc Ca feira — Gra-
tifica-so quem achou o calque¦de nome "G ai vota". E* favor in-
formar ao Club dos Tabajaras,
tcl. 26-6339.  1H01S)X3
]jpBATOTCA-áá bem a quem cie-
U volver um embrulho com foto-
grafias retirado tie um automo-
vel Packard. Telefonar para 22-
Ó222, abí-Cilu^o sigilo garante-se.(14774) .X'3
i-tBAT1FICA-SK a quem achar^ pasta preta, perdida na ru 7,
com docvimcntos e entregar neste'
jornal. (33298)1
TVfÕ cila 3 do corrente, perdeu-se^ no bonde Praça Tlradentes, via
Senador Pompen, tuna pasta de
papelão embrulhada, çóntçiulo a'.-
íiuns documentos. Inclusive Jatit-
ras comercial c. duas notas pro-•n-.issovlas do ã:000S e outras mais,
gratifica-se a. quem entregar á rua
c'o Ouvidor 32, 2° andar, ao Sr.
M.-uJcõ de Medeiros, a qualquerivjra _ 13430)1
fijESDÉU.-^l a cautela li. 103.190-*• da Agencia do Penhores 7 de
Setembro da Caixa Eeonomlca.

(3290) X3
ÍtOEÜ~üE uma cautela de pe-

bSr.fr1 i^MPREaADA para pequena fa-
À MA SECA — Precisa-se, a rua \_a ü\ii;a — Preci-a-se á rua Au-r-^Teixeiui Soares 24. (27470)3 ionio B.v.illo 28. TIJuja. OS98i3

i -VlüCIAM-S-J domésticas, braõi- ~ - -
-i- Jr.%. -.elras e estrangeiras, registra-

das na D. C». 1.. cope ira.?, cozi-
nheires e amas. Sul Ameriça, te*
Icfono 27-9013; ã r. Copacabana.
iv:d. (3270)3

À L,UGA-iE uma copeira c arru-¦k'*¦ madeira, dormindo no aluguel,
dando reTcrevicias, ordenado S03,
c uma co3inhcira do trivial fino
o variado, fazendo massas, al-
guiis doces; lavando alguma rou-
pa miúda, dando referencias c
dorme fora, ordenado 1205000; a
r. Had. Lobo 376, tcl. 23-1505.I32c5)3
ALUGA-SE uma moelnha dc 15

anos, clara, dc bons costumes,
para copo irai* ou serviços leves,
casa de casal ou pequena famíliade trato c respeito; â rua 19 de
Fevereiro 120, casa 2, por favor
tel. 26-3637. Botafogo. (14932)3
A RKUMAUEIRA - Precisa-se de^uma com muita pratica de lio-

tcl. com boa aparência c que dè
referencias; tratar á Av. Atlan-
tica 240. (34* 31 3

— Freeisa-se se-
nhora ou mocinha para ser-

vlç-os domésticos; ã r. EusnosAires 179. (3408)3"ÕA^IILIA estrangeira, dc alto tra-" tamer.to, prcclõa dc arruma-
deira limpa e respeitosa, com rc-
ferencías e que durma no alu-
guel. Ordenado 120$C*00. Escusado
apresentar-se quem nio estiver cm
condiçócs. Avenida Rainha EJliza-
bete 274. Copacabana. (20410)3
QUANDES quartos, are-

jados, no 1'alacetc San-
ta Cristina; á rua Santa
Cristina 41, paralela á rua
Santo Amaro, agua, luz c
telefone, desde 130?000, tcl.
42-2881. (31909)3

A RRUMADEÍRA cm casa de um
casal, precisa-S'pacabana 324. ap.

pVR11oi c ro 464.012^
^SRDLU^SE uma _ (9035)xa

cauteia dan. 382715.entregar.Caixa Eco no mie.i.
Quem achou c favoròratifica-sc; á r, Tcoionio Rega-
das 10. _  (9123U

ERDERAM-SB os" documentos
ds carrinho de mão. Pedc-sea quem os achou, a fineza de en-

treja-lcs á rua Bcncdlt.lnos>. 23.
(9433) Xü

pERDEU-SE um embrulho con-^ tendo um par dc sapatos, pre-to e urna blusa para senhora;
pede-so a quem o levou por cn-
gano, telefonar para 23-5926 ou
fazer o favor dc entregar na Casa
Rubens. Tel. 22-5376. (•322-39)1"DERDDU-SE a cautela n. 9.655* da Agencia do Rosário.(20335)1

R. de Co0. (27503)3
A uaUMÃiiFIP.A — Prc Msa-so"do uma bci',i snclia. muito

limpa, para casa da tratamento.Exlgem-so réíer.enclBs e cartci-
ra; "á Ladeira da Gloria 18.(20172)3

A RRUMADEÍRAc
Precisa-se,

que durma no aluguel c dô re-
fere-ncias; r. Barata Ribeiro 419,
Copacabana. _ (3331)3
/"ÍOPETRA Arrumadclra. Precisa-V-/ 52 cie uma á Av. Pastcur 403.
Apart. 5, Paga-se bem. v20117)3
pOPEmT E ~Ã RR UMA DÉI RA —
^ Precisa-se para casa de fami-
lia dc tratamento, dormindo noaluguel. Rua Cosme Velho 103.(9533)3
(~TopÈIR a'""arrumadclra — Precl-J sa-sc com boas referencias, or-denado 90S000; á r. .Prudente cieMorais 277. (20244)3

/"IOVERNANTH — Precisa-se dc
uma que seja inglesa, pacauma criança de 2 anos. Paga-se

300ç000. Tratar á íravessa CJm-oclina. 6, apert. 4, Av. Ligação.
(319013vTÕCINÍÍÃ Precisasse para^'¦«¦eopeira c arrumadclra em casa

de casal mesmo sem pratica, com
inforr.iacõcs: Ordenado 705, paracomeçar' Rua Alberto dc Cam-
pos 247, Ipanema. (27063)3
A/IÕÇA chagada ac Minas, dese-•^Xja colocação de arrumadclraou "copeira, em casa do família.Pevle-so o favor de quem Interes-£ar. mandar procurar a r. Marc-ciial 1'loriano 191 -A, tel. 43-6587.

(3403)3

r\FERI3CE-©E arrumadclra com^ multa pratíea de hotel ou p^n-sAo, trabalha tamíbem em apar-Lamento de casal ou de pessoasó, tem carteira c referencias, nãodorme no emprego, rua do Ca-tete 103, Botequim. (15010)3
©PEREOE-S.E moça para arru-

madeira ou copeira cm casade família com rererinclas e ce.-derneta, rua Senador Pompcu 232.
tel ^43-2093. (9570)3
©KERECE-SE copeira e arruma-

deira dc còr parda, dormindo

1>RECISA-SE bôa copcU-a c arru-
madeira, á r. Anita Garibaldi,
Copacabana. (30G7)3

S. Clemente 165
(9592)3no aluguel;

quarto 15.
/"\FERECE-SE uma" "moca paraV/ arrumadclra: á r. Barroso 93.casa 1, ordem 15. (20143)3
/AFERECE-SE uma moça para" todo serviço, cm casa dc um
casal. Ordenado 100Ç. Tratar a
rua Marechal Bittencourt. 162.Tei. :_29-22£8. (1Õ030) 3
/"VFERECE-ÊE arrumadclra de^confiança, còr morena, dormin-
do 110 emprego. Quem precisar, e
favor chamar 43-5215. Hilda.

(32313)3

BRECISA-êE para Terezopolis,
dc uma moça para todo o ser-

viço de uma cosa do casal sem
filhos. Tratar á r. £ctc de Sctcin-oro 40, sob. Serve também casal,o homem sendo jardineiro.i2351)3

PRECISA-SE empregada paratodo o serviço da casa, menoscozinhar; trata-se ã rua Voiuma-rios da Patria 233. (3113) 3"pPvSiCISA-SE de moça que saiba
todos os serviços domésticos,

paga-se bem. a rua Barão de Mes-
quita 702. sobrado. Andara 1.

(27170)3

T>REC1SA SE da arrumadclra, pa-ra casa de família estrangeira,sem crlaneas. Rua Goulart 87 —
Leme. (2338) 3

r>itLi<IoA-òjJ unia soca, upreseu-*¦ tando rclcrcncias; tratar a r.
Caruso, 25, apto. I, (tranv. ã Ilad.
Lobo) (8874).'J
OUEC1SA-SE ama alcm.l, falando

o português, que seja carinhosa
c paciente, para menino de 1 ano.
Exlgcm-sc referencias de sua con-
auta. Tratar das 10 horas cm diau-
te, Praia do Flamcnfo, 14. (0012)3

"j%/3 OCA de 16 auos — Precisa-se
para serviços dc pequena fa-mil ia; á rua Fernando C.-:orio, 2,npio. 24, Marques de Abrantes.

(313*9)3
A com pratica do maquí-
ajour, precisa Mme. San-

PER DEU-SEda Agencia dc Penhoresde Sc tem br
cautela n. 05.837etc

(27316)1
ÜERDEU-SE a cautela n. 33.0210da Caixa Eeonomlca do- Riodc Janeiro. (27304 )_1
T>ERDEU-SE, Domingo, 5~dc~Jl7-nho, na Estrada Corcovado, acarteira dc identidade n. 421.680,de Alfredo Oppcnheim. Fineza de-volvc-la á rua Benjamim Cons-tant, 155. Gloria. (20300)1

EMPREGOS

AMAS, ARRUMAD12IRAS E
COPEIUAS

ALUGAM-SE empregadas domes-tlcas cm geral, limpas, sérias ctrabalhadoras, registradas na D.G. I., Nova Agencia, rua dos An-dradas 36, *2° andar. Tcl. 23-5454.
(32345)3

A LUGAM-SE copciras, arruma-¦^*-deiras, coüinlieiras e ajudantes de cozinha, amas secas e do-mestiças em geral, com boas re-lerencias c pratica; a r. do Ria-chuelo. 155; tel. 22-5556.
 (13143)3

A LUGAM-SE empregadas portu-
guez;\s, alemãs e todas cm ge-t i; vinde na Agencia Portugue-s.i, moças limpas, para 'casas da

alto tratamento; ã r. Bambina 11"Tel. 23-0132. (31.95«1) 3

ALUGAM-SE arrumadclras, To-
pclras, cozinheiras. ama3 se-cas, lavadelras c todos os empre-

gados domésticos, tém cartão po-liclal: á Avenida Passos 107, sob.tcl. 43-1848, Deollnda. (89)3

(JOPEIR.i\ arrumadeira —
Prccisa-sc dc uma com

toda pratica para casa dc
tratamento. Só serve bran-
ca, muito limpa c dando
referencias; ã r. Rodolfo
Dantas 101, Copacabana,
posto 2. (27312)3
/IRIÃOA — Precisa-se dc uma,^ que seja séria, para pequenafamília: travessa 11 dc Maio 3,Salvador dc Sã. (8954)3
í «RIADA ¦— Precisa-se para cas^.1^ com uma filha, a ruu Alml-rante Cândido Brasil, 93, AldeiaCampista. (9135)3
0RIADA 

— Preclsa-sc para ca-
sal, de còr branca, rua AnaNcri J02, casa_3.^ (3192S;3

IpMPREGADA 
— Precisa-se deuma empregada para casal;tratar no Ilotcl Inglês, quarto 47:á r. do Catete 173. (1303)3-pMPREGADA

uma emprleves. quc_dè referencias; a rua
Precisa-se dcuma empregada para serviços

Conde de Bonfim. 251. (8731)3
Empregada 

— Prccisa-sc paratodo o serviço, cm casa dc ca-sal. Dorme no aluguel. Exigem-sereferencias. U. Frederico Eyer 30.Gavca. 18869)3
EMPREGADA branca, em ca£a

de um casal sem filhos —
Precisa-se, de empregada branca,
para cozinhar e demais serviços.Exl^c-se pes oa asseiada e quetenha capricho no serviço, pe-dcm-.se referencies; ordenado de1505000. Tratar à rua Barão de.Jaguaribe 253. Ipanema. (3805)3
E~ MPREGADA-— Precisa-se parancouena família: á r. Barão(32043)3

tos, na * ruã Domingos Ferreira214, loja. Copacabana. (20373)3
píFÈRECErSE um-t menina por-^ tuguesa, chegada dc Por-ugal,
dc 13 anos dc Idade, para amaseca: trata-se cm São Cristovão,
ã rua Pedro Paiva, 28. (2833)3
/ xPERECE SE uma moça portu-^ guesn, para arrumadeira. árua Senador Pompcu, 276. tele-
rouo 23 0117. 20131)3
OFERECE-SE moça pqrtusucsa

para copclra ou arrumadeira;
dã preferencia a pensão. R. Vis-
condc de Itaúna 97, casa 13.

(9201)3
IERECE-SE moça portuguesacopeira e arrumadeira: á0PERIpara  .Conde dc Bonfim 1-A. Te-

lcfone 28-1932. (9317)3

pequena família; á
dc Mesquita 341-S.

A LUGAM-SE arrumadelras, co-4*-peiras, cozinheiras, amas secasmeninas, com informações e car-teira da policia, rapidas. a domlci-lio; à rua da Constituição 84. Ioandar. tcl. 22-4073. (7102)3
A LUGA-SE uma portuguesa,-^•-chegada, dc meia idade, paraarrumadeira. sabe alguma coisadc costura, e dc toda confiança;A travessa Barão dc Guaratlban. 14. Tel. 25-2311. Catet-

 (9133)3
A LUGAM-SE arrumadelras co-

peiras. cozinheiras, amas se-cas, lavadelras, etc.: todas corocarteira da Policia: á rua dos In-validos 160. loja .tel. 22-233 4.Agencia Pepc. <3031)3
\ MA seca — Pr^eisa-se uma.

pratica, e ou? dê refe-,r?nei"s. «Tratar n r. Pndmaker.21. 04. Muda da Tijues

MPREGADA — Prc.-lsa-sc. somcompromisso, para todo o ser-
viço de uma senhora; á Av. Hen-rlque Valadares 41. eob. (9031)3
E~ MPREGADA —~ Prccisa-sc" dcuma para todo o serviço deum casal, menos lavar roupa c
que durma no domicilio: ã r.Eduardo Ramos 23. (32G7)3

MPREGADA — PrcciixTse" c"cuma, para ajudar a tomar cou-ta dc uma crtança c r.lguns s?r«viços leves, ordenado 100S000;tratar A rua Fernando Osorio. 3,Botofogo. (3290)3
EMPRUGADA — Pequena famNlia, precisa dc uma para co-zlnhar o trivial, arrumar c lavaralguma roupa. Ordenado 150S000~ Tcl. 27-1539. (32313)3

OFERECE-SE moça de còr par-da, séria do boa aparência, pa-ra arrumadeira. ordenado 150$000,ou todo o serviços de casal sem
filho ou pessoa só, dormindo fòra
ordenado 2CC$, dã preferencia Co-
pacabana. Leme ou Botafogo; rua
Álvaro Ramos 91, chamar porMaurieia Leontlna. (J20308) 3

O' 
"fÈRECL'-£E lima moça portu-

guesa, para dama de compa-
r.liia, para frmllia de tratamento
ou arrumadeira, com pratica do
serviço, lê, esereve e costura al-
guma coisa, d A boas referencias;á r. Tavlor 24, Lapa, tel. 22-7258.

(32047)3
f% FERECE-SE uma senhora paraV> Casa de família, sem luxo. faz
qualquer serviço, menos cozinhar,dorme no emprego. Dão-se refe-rencias; á r. Voluntários da Pa-tria 433, Botafogo. (3286)3FERECE-SE uma moça portu-^ guosa, para copclra ou arrumadeira, pretere casa de trata-mento, dando referencias, á ruaSenador Vergueiro, 143, casa 13tel. 25 0740. (32513)3
O™

/ jPERECE-SE unia moça para^ todo o serviço, menos cozinhar,
que durma fòra. com boos refe-rendas ã rua Bento Ribeiro 79,caSa 7, VUá Pacheco. (14905)3
0" PEpLeCÊ-SE unia emprejida,

sabendo ler c cscrcvcr, muito
educada, para arrumar cm casadc familia, ou para tornar conta
dc casa de pessoa só de trato,mesmo com filhos, ã rua Caro-llna Reydner, 54, entro Frei Ca-neea c Catumbi. (9359)3
jrvFÊàÊCE~-SE~copeira c irruma-^ deira para casa de tratamen-
to. dando boas referencias. Prefc-

nela Botafogo ou Copacabana;
ortUnado 1508; para tratar n r.
Gregorlo Neves 53, Engenho Novo.

(32253)3

BKC/G1SA-S& copclra para casa
dc familia de alto tratamento.

Paga-se bem; c:;igem-se referen-
claa'. Tratar á Praia do Flamengo
n. 332. (8057)3

FERECE-SE moça portuguesa,^ chegada da terra, para copeira
ou arrumadeira; na Avenida Ma-rechal Florlano 213. (32256)3
/^FERECE-SE copclra ou arru-^ madeira de còr parda, de ins-trueão primaria. R. Álvaro Ramos31. (9607)3
o1;copeira ou arrumadeira; tratarna rua General Pedra 42, casa 1.

(9348)3
0F«ERECE-£(E moça branca pa-ra arrumadeira. copeira. paracasa do pequena familia de tra-tamento. D\ referencias; â ruaDuvivlcr 43, 8o andar. EdifícioItaóca. (15013)3

•pRECISA-SE de ama seca, para¦l menina dc um ano. que seja
limpa c carinhosa e durma no
aluguel, saida aos domingos; ã
rua Tenente Fc&solo 39, sob.(2948)u"pFtECloArSE de copciras,- arru-A madeiras, cozinheiras. moci-
unas, amas secas e ajudantes de
cozinha, boxis ordenadas, tvaze 11-
do roupa para trabalhar; á rua
Riaebuelo 155, terreo, (82303)3
BRECISA-SE de copciras, arru-

madeiras, cozinheiras, amas empninas para serviços leves, or-
donados, «OS, 100$ c 20C>í; trazçn-
do roupa; á rua da Constituição
81. 1". (7101)3
£ madeira que não seja de còr,
para pequena família dc trata-
mento; á r. José Maurício 26. VI-
ia Isabel. (20011)3

pUDCISA-SÜJtodo

uma mocinha,!>RECISA-SE dc i* para o serviço dra sò; tratar á rua Ilelfor Roxo183. apart. 2. Copacabana.(9025)3
T>RECISA-SE dc menina, paraajudar em serviços leves; árua General Sevcrlano 132-A. ca-sa 3. Botafogo. (20018)3

"OREC1SA-2E dc uma moclnh>»
para ama seca, para casa de

família dc tratamento: à r. Al-mirante Alexandrino 710, Tel. 22-8173. (905S)3-pRECISA-SE
deira. Av. de uma arruma-

Gomes Freire 92.
(3129)3

TJttECISA-SE de uma arrumadel
ra na rua Silveira Martins r

151 .tcl. 20-3403; Catete. (3213)3

X>RECISA-SE de empregada, ã r.Visconde dc Itaúna 43, Io an-dar. (32152)3"ORECISA-&E moça branca para^ copeira c arrumadeira; á Av.Melo Matos 19, exijindo-se refe-rencias, trata-se das 9 ás 11 lio-ras. (9211)3
TJRECISA-SE de empregada as-A selada, que saiba cozinhar bem
para casa dc um casal alemão.Pedem-se referencias, á rua Vis-condc dc Pirajã, 430, Ipanema.

(20036)3
T>RECISA SE de uma moça para*¦ clguns serviços e ajudar a co-
peirar, ã rua Vinte dc Abril, 36,sobrado. (2904) 3
¦pRECISA-SE de ama seca, com

muita pratica, quo seja sadia ctenha bons dentes. Tr-.uar á ruaBarão dc Luccna, 80 A, aparta-mento 2, Botafogo. ( -í920;J3
B" RECISA-S3 de moça em casa

de casal, rua Dr. Mendes Ta-
vares 118, casi 7, Vila Isabel.

(20117)3
BRECISA-SE de uma empresaria

domestica; á rua >J;\iieia?o de
Dentro 302; tratar com lida(9400)3

ofev 16

T>RECISA-SE uuia empregada
para cozinhar c lavar para um

casal. Trata-se á r. São Cristo-
VÃO 223. loja de Ferragens. Praça
d a Ba ndc Ira. (20039) 3

empregada paraserviço de casa de pe-
quena família, prefere-se chegadana pouco ac fòra. ordenado dcIOOtüOO; tratar á rua das Laran-
Jeiras 42. (32211) 3

RECISA-SE de ama seca, ã rua
Honorio dc Lemos, 10.

(27193)3
T>RECISA-SE de uma empregada

para pouco serviço, de prefc-rcncia que possa viajar, r. Maga-
liães Castro 20-J, estação Riachue-
lo. (20217)3

BRECISA-SE boa empregada pa-ra cnsa de familia do alto tra-
tamento. rua Andrade Pertence
43. Catetc. U1753)3
T>RECISA-SE dc empregada pa-ra serviço cie pequena familia;
á r. Conde' dc Bonfim 934.

(3263)3

BREÇ1SA-SE dc uma empregada
para todo o serviço de pequena familia. menos cozinhar; à idas Laranjeiras 35G-A, apart. 3.(3223)3

BRECIoA-SE de copclra arruma-
deira, para casa dc casal, branca, com pratica, que saiba ler <

escrever. Exigem-se referencias:(3197)3r ua ^c'a res Cabral 38.
|>RECIS*\-SE de uma copclra*- arrumadeira, á rua. GeneralPolidoro, 108, Botafogo. Paga-sebem. Exlgcm-se rcfcrcnclo.s.(3202)
T>RECISA-SE dc uma boa em-*• pregada para serviço cm casa
de familia de tratamento, pa
ga-se bem: á.r. Sàò Luis Gonza;190. Sao Cristovão. Pedem-se rè-ferencias. (20233)3

KRECISA-SE de uma boa cm-
pregada para todo serviço. D.Eugenia 77. Eng. de Dentio. .1 (3374)3

T>RECISA-SE de uma menina,branca de 14 anos, para aju-dar cm serviços leves; a AvenidaAtlantlea 472. (9366)3
p-RECISA-SE dc^ a uma mocinhaate 13 anos c que durma noaluguel;, serviços leves; tratar ruaCaruso 40, apart. 4 (Had. Lobo) .

(344113"OREOISA-SL uma boa arruma-deira que durma no aluguel;r. Correia Dutra 149. (27501)3"pRECISA-SE para uma pensão,de um casal alemão ou por-tugués, cia para arrumar c queseja ligeira e tenha pratica doserviço c cie para encerar, fazerlimpezas c cuidar do Jardim e
quintal; paga-se pelos dois 230$
por mês. Ha um bom quarto pa-ra o casal. R. DesembargadorIsl-dro 52. Tijuca. Tcl. 48-1331.

(27508)3
pREiCISA-SE de empregada sen-•*- do do mela idade, para ajudara outra que está doente; á ruaRebente Fcijó 84, sobrado, casa defamilia. (3424.) 3

RECISA-SE "de ume emprega''á rua Paraíba, 20.(S442)3
pR-ECda,

pRECISA-SEda afiançada, para

16 anos para pequenas arru-inações; t.atar à r. Euclldes daCunha 40; quarto 5. S. Cristovão.
(15021)3

FERECE-SE uma mocinha
branca, de 13 anos, multoforte, para serviços de casal; à

rua Teodoro da Silva 310. Tele-
fone 43-5S19. (27330)3
/^FERECE-SE mDça branca, bra-^ silelra, para coi>eira e arru-madeira, dando boas referencias:tratar pelo tel. 27—1489. (3417)3

FERECE-SE moça dc còr. paratrabalhar por hora em aparta-
mento, chamados pelo tel. 27-
6176; prefere-se no mesmo bairro;
rua Visconde dc Pirajd 29. c. 1,Ipanema. (27485)3
/ >FF.RECE• SE uma mow portu-^ guesa para arrumar ou copei-rar cm casa de família de trata-mento. tendo ns melhores refe-rencias, tel. 25-0294. (203273)3

Empregada — Precisa-se deuma para casa de pequena fa-mllla, lavar e ajudar cm outrosserviços. Quem não estiver cmcondições é favor não aparecer;trata-se á r. Silveira Martins 82.Catetc. (32360)3"ClMPREGADA para arrumar cce-ielrer cm casa de um ca-^erc." R. de
(:0:03)3 r.a 325, ap. 70. Co^e.eeba-

(27504)3

ra com boa cjnclu .a. boas rc-fereneias, carteira profissionalpara hotel ou c .sal sem filhos,apartamento, todo trabalho me-nos cozinhar, não dorme 110 alu-
guel. Tratar pelo tcl. 25-1672.

(20.254) 3
/ \FLRECE-SE uma moça portu" guesa, com pratica dc arru-madeira ou copeira, mas preferecopeira. para crsa dc tratamento,á rua des Laranjeiras, 354-A. ca-sa 3. (14205)3

©FERECE-SE uma senhora paraarrumar c lavar e mais servi-
ços leves, menos costurar c co-
peirar, prefere Catetc ou Laran-
Jeiras. dã referencias. Tratar noLar^o do Machado 45, 2o andar.

(32304)3
/"^FiiRílJE-ci^ moça de cor, pa-" ra arrumar e sabendo costu-r^r roupa3 de ca.de Valcnça 132. r. Marquês(27305)3

I>»ECISA-SE empregada paratodo o serviço para casa de ca-
sal, rua Frei Caneca 6, sob.(20210)3

T>RECISA-SE de empregada pn-* ra todo o serviço; á rua Can-
dido Mendes 33, Gloria. (3U3)3
pRÊCISA-SE de uma "moça para-*• casa dc família.

pRECISA-SE na Av. Vieira Sou-*• to 168, de uma empregadacom pratica dc copa c. arruma-
çáo. que durma 110 emprego odé reierencias. _ (9335)3
ORECÜ3.» -SE de uma moça ati-¦*. va, para ajudar cm scrvlçoòdomésticos, que goste de cozinha.Trotar á r. Arna.do Quintela 24,Botafogo. (932S) 3

dc uma emprega-orviçode duas pessoas, menos lavar, narua do Rlaehuelo 162, apart. 2.
_  (20344)1

BRECISA-SE de uma empregada
para serviços domésticos deum casal, não laz questão de côr;rua do Lavradio 55, sob. (3340)3

j>RECZ®A-£iE empregada para* todo o serviço de apartanien-to, para casal alemão, prefere-seciara, paga-se 130S000. Aprcsen-tar-^c das 9 ís 12 horas; á La-deira da Gloria 12, apto. 32. 5oandar. Edifício Lartigau. (3299)3

pRECISA-SE de urna emprega-da para ajudar na cozinha olavar roupas miúdas; á r. Barãode Sáx3 Fell.v 129. Brilhante Ho-tcL (3390)3
pREC'ISA-6E de uma mocinhade 14 a 16 anos, para. ama. seca.de uma criança de um ano, orde-nado GOÇOOO; ã r. Caries Samnaio07, to pavimento. (3392)3
pRECISA-SE copeira para pên -* são comercial, com bastante
pratica; ã r. do Rosário 107. sob.Frente ao Mercado das Flores.

 (3398)3uma mocinhaar; á r.125. (3393)3

ferro;507.
para passar a

á rua Barão dc Iuipaglpc
(9218) 3

KRECISA-SE de uma empresada
para todo o serviço, que saiba

cozinhar, para apartamento de
casal, ordenado 100Ç000. Tratar
no apart. 5-B; á r. da Gloria 82,
com Mme. Aquino. (20237)3
BRECISA-SE dc arrumadeira,

para pequena familia; paga-seaté 70J0U0; á rua Beltort Roxo,
174j (150-2)3

JRECISA-SE dc empregada paraBRECISA-SE boa empregada pa-ra casa de pequena familia, .pn
que durma no aluguel, exigem-se JL fazer toda a limpeza de um

apartamento de casal sem filho.;,
das 7 ás 11 horas, exlgcm-se óti-referencias,Meyc: rua Ang:lica 88. —

(9238)3
ORECISA-SE bôa empregada e*• uma ama scca, á r. Dias da
Cruz, 230, casa 17. (20197)3

PRECISA-SE de uma menina
em casa. pagr.-se bem.
fessor Valadares 119. R. Pro-

(32075)3
BRECISA-SE menina para sorvi-

ços leves, cm casa de casal com
um menino, ã r. Caetano Martins,
30-A. c. 1. Rio Comprido. (32097)3

r*EEj^ na para arrumadeira; ã r. Mar-
quês de Olinda 103, apart. 15.Dão-se referencias. (9419)3
0FEREO2-5E senhora para ser-vlços de pessoa só. Cartas para14038, na portaria deste Jornal.(14933)3

FER£CE-2E senhora para co-" pelra c arrumadclra. cm casi*de tratamento, será encontradano Largo do Machedo -45, fundos,
quarto 22. (15037) 3
/"VFERECE-SE empregada dc còr,^ dc toda a confiança, com umfilho de 7 meses de idade. Dese-
Ja tomar conta de casa de casalde tratamento, tem filhes ou de
pessoa só. Tem carteira pro ri s!o-rei; iratsr á rua Santo Am?ro178. quero 7. ordenrdo a combi-nar, procurar por Idallna.

(15012)3

OFERECE-SE moça para servi-
ço de um case.l ou para ar-rumadeira: dã rofereneias; á Av.Mem tíe Ei 30a, 2o andar. Temcarteira. (9430)3

PRECISA-SE moças c senhoras,
para serviços domésticos, cmcrsas de família, hotel ou pensãopara ganhnrem bors ordenados.Rua dós Andrades 33, 2o andar.

(322 4413
PRECISA-SE dc amas de leite;á r Marquês de Abrantes 43,Casa dos Expostos. (35632)1

cie menina dc 14
para auxiliar em

penuenos serviços em cosa dc fa-mllla estrangeira sem crianças, árua Goulart. 87. Leme. (263713

PRECISA SEa 16 anos.

pRECISA-SE de boa copeira, quesaiba bem copeirar para ser-vir cm rasa de familia dc trata-mento. R. Copacabana 1 lõ-ô.
 (2.739)3

Pr.ECISA-SE dc arrumadelras e
cozinheiras, copelras. amas se-cas. lavadelras. cngomad^lras ctcde.s as emnrcgadas domesticas:ã Avenida Passos 107; sobrado.Deollnda c Silva, (90)3

KRECISA-SE empregada para to-
do o serviço; paga-ee bem. R.

José Hlgino 246. Tljuea. (20232)3
PRECISA- SE dc empregada pa-ra todo o serviço de um casal.
Exigem*se referencias, á rua Ea-
rata Ribeiro. 355, Copacabcna.

(8319)3
pRECISA-SE de uma cm.)roga-A da. para todo o serviço, me-
lios cozinhar: ã rua Joaquim Na-
buco 43, apartamento 31. Copa-
c abana.  (9 UM) 3

RECISA-SE de copeira e arru-
madeira, ordenado 70C000. Não

precisa dormir no aluguel. Tra-
tar á Av. Amaro Cavalcanti 137.
Todos os Santos. (14720)3

mas referencias. Tratar das 8 ãs
10 horas, á Avenida Atlantlea 122,
apartamento 76. (32303) 3
BRECISA-SE" dc menina paraserviços dc copa. cm casa dc
família: ã rua Conde da Bonfim
n. 505. (32303)3¦pRECISA-SE dc empregada pa-ra copcira. cm pensão familiar
â rua Dr. Satamlnl 83, Largo da
Secunda Feira. Tljuea. (15005)3
PRECISA-SE de moça para to-

mar conta de duas crianças: ã
rua da Assembléia 63. 2° andar.(15007)3
BRFCIsIv-SE dc~uma empregada

para serviços t'c casa do fami-
lia: travessa Adclia 27, Vila Rui
Barbosa. (3349)3

BRECISA-SEc

FRECISA-SE de uma empregada
de confiança, para casa de fa-

mllla pequena; ã r. Freitas Ma-
durcira 6, cs:e.çilo de Piedade, te'..
29-3815. (iOUMj 3
P~RECISA-SE de boa copeira

portuguesa: ã r. Ronald dc
Carvalho 35, apart. 2. Lido.* Co-
pacabana. (20031) 3
ERÊCIS \ -SE de empregada pa-ra todo o serviço, para duas
pessoas. D*lgeni-sc referencias; a
r. Joaquim Nabuco 43, apart. 81.(2900)3
PRECISA-SE dc uma menina dc

10 a 12 anos. p--ra serviços
leves; á r. Cândido Bcnlclo 198.
casa 6. Jacarépaguá. (20030)3

PRECISA-SE dc uma menina
ate 12 anes, para serviços le-ves; ã r. Botucatú 47, apart. II.Grajaú. <2913) 3

PRECISA-SE de empregada paracnn.Mrn?. nrrnmíir r» rpfl's rvr«-

de uma moça bran
ca, para arrumar e copeirar em

casa de pequena família; r. Teo-
filo Ottont 152. sob. (3351)3
PRECISA-SE de uma copeirar

arrumadclra. branca, com pra-tica. que durma no aluguel o quedê referencias: casa de um casal:
ordenado 1C0S; r. D. Marlana 85.
Botafogo. (04-33)3
P~RI3CÍSA-SE de empregada: pa-

ga-se bem: rua Marqufs d
Abre.ntes 73, sob. (20370)3
P"RECISA-3E de uma boa arru

madeira que dê referencias <
oue tenha bastante pratica: rua
Hilário do Gouveia CO, Copaea-bana. (20371)3

PRECISA-SE mocinha de 16 a13 anos, sadia, para ajudar emserviços leves cm casa de familiade tratamento, rua Conrado Nle-meyer 23, Copacabana, fim da rua9 de Fevereiro. (9601)3
PRECISA-SE menor para tornar

conta de uma menina dc colo.Av. Henrique Valadares 42. terreo.
(15073)3

BRECISA-S5S boa empregada
para todo o serviço do casa,aienos cozinhar c que durma no

aluguel; rua General CaldweMn. 197. (15074)3
eREOISA-SE empregada na rua

do Rezende 82, sob. (15076)3
eRECISA-SE de empregada

meta
dc

Idade para serviços dc
pequena família de tratamento
referencias c dormindo no alu-
guel; paga-se bem; r. Soares Ca-
bral 63. Laranjeiras. (20389)3
TJRECISA-SE uma boa emprega-i d-, a r. D. Maria 00, c. 3G.A1-
dela Campista. (27301V3

pRECISA-SE de^ para copeirar e r/rumar, á r.André Cavalcanti

PP/ECISA-SE de uma emprega-da para serviços leves; á r.Jurupari -4, proximo a PraçaSa-enz Pena. Tijuoa. (27450)tf
pR-ECISA-SE de uma arruma-clelra e coj>cira de cór bran-ca, para casa de uni casal c.i-trangoiro de tratamento; á r. Fir-reira Viana 50. (34Cf5)3
T TMA moça nortista, com car-teira e de toda confiança, semcompromisso, procura, casa de
pessoa só e também pôde ser. amaseca, não faz questão de viagem.Procurar por,, favor no Beco da»Carmelitas 7, Lapa. (14938)3

LAVADEIRAS E
ENGOMADEIRAS

A LUGA-SE uma perfeita lava-" deira, lavar c engomar paracasa de alto tratamento. Trata-sc ã r. do Catetc 3J3. Tcl. 25-2141.
(2712)1

LAVADEIRA 
— Aceitam-se lava -

gens de roupas de pensão, ho-teis e do família, por mês; preçosconvidativos; chamar Daiila. pelotel. 28-2039. (14771)\

BRECISA-SE de empregada po-detido dormir no aluguel, pa-ra lavar roupas c pequenos ser-viços de casal: trata-se á r. das
Neves 19, Santa Teresa. (27302)3
pRECISA-SE mocinha para tra-A tar de duas crianças, paga-sebem. R. Bambina 93, c. 5.

(9510)3
pRECISA-SE uma mocinha pa-•t ra copeirar cm pequena pen-são. R. 1° de Março 05. (9594)3
pRECISA-SE empregada paraJt todo o serviço doméstico: ã r.Caclinmbl 233. Meyer. (14931)3

PRSClcA-SK empregada paraajudar a todo o serviço á rua
São Cláudio 8. Estacio de Sá.

(20103)3
BRECISA-SE mocinha de 15 a 17

anos que seja muito capricho-sa. para ajudar serviços \eves d«
1 casal e nas horas vagas ppren-der a coser, rua Leopoldo 22. —
Andara;'. (32282)3

quenos serviço, cm csi de cesaltrua Soares ' Cabral 57. (9028)3 referencias

BRECISA-SE de empregada o
uma pequena de 13 a 13 anos

T!,~-o do Rio, 01. sob. Tel. 41-
3352. |20;j313
K" RECISA-SE c-e boa empregada

pera todo o se~v!eo de pequenafemllia. ítre.1? á A ver» ida
;3 de f-'embro I50-A, cxl—¦ ^3130)3

T»RECISA-£E de uma emprega-A da, branca, dê preferenciaportuguesa, para pequeno aparta-mento, de um casal, fazendo todoo serviço, especialmente cozinha,
não estando cm condições é fa-ver não se apresentar: á rua Ml-nistro Viveiros de Castro 110. ap.2, das 9,30 cm_diante._(20317>3

RECISA-SE da moça para arru-
mar c copeirar. pedem-se ln-

forni.çõcs. Ordenado tratar no lo-
cal. á rua Conde de Baependi. 4,•apart. 12. (14940)3
PRECISA-SE de moça para tra-

balhar horas por dia, servi-
ço de um casal, menos lavar e en-
cerar. à rua do Rezende, 79. apar-
tamento 19. (149o7)j3DRÊCISÃ SE dc mocinha para*• todo o serviço dc cas-al com
crianças, pode dormir fora. á ruaJoaquim Palheres. 45. casa 17.

EAVADEIRA 
— Oferece-se parapensão, bastante desembara-cada c perfeita cm seu serviço; dáboas informações, ordenado 15v>mensais, não dorme no aluguel.Procurar por favor na rua Ria-chueio 171, por Maria Pasehoali-na^ (14925))

T AVADEIRA — Preclea-cO, mu.-to caprichosa e que tenha pra-tica dc lavar com maquina: traterã Avenida Atlantlea 240. (3419)-i
UiüC-íSA-c.ü; cie lavadeira, quesaiba lavar passar , c engomaiternos cie homem; á r. Copaea-ba 1.155. (2.740)4-

pRECISA-SE dc uma empregada
para lavar, engomar e maisserviços. Exigem-se referencias; ãr. General Canabarro 115.

(2339)4
pRfiJISA-SE dê perfeita lava-deira e * engomadeira, para oserviço dc pequena familia: á r.Ariotidcs Cairo 29, casa 7. Meyer.

(I5COÍ5M
pRECISA-SE empregada para Ia-

var e cozinhar para um casal;
á r. Júlio de Castilho 83. ap. 14.

(27385)4RECISA-SE lavadeira c passa-'deira, com bastante pratica, á
r. D. Maria 50, Aldeia Campista.

(27320)4RECISA -SE dc uma lavadeira
para casa dc familia, que lavena sua casa, referencias; á ruaFrancisco Otavlano 56. (14655) A
RECISA-SE de uma lavadeira e
engomadeira, para quatro pes-soas c que faça também outrc3serviços domcstlccs, pedem-se rc-fereneias; á rua General Canabar-.ro 442. (20274)4-

1>RE3ISA-SE de lavadeira. com
pratica de hotel; á Praia do»Flamengo 10?. (27455) 4i

PRECISA-SE dc arrumadclra e
copeira, branca, c com boa*

referencias, conhecendo bem oserviço, para casa de tratamento.Apresentar-se das 8 ás 10 horas,á rua PaisP.r.du, 43, apart. 76. Tc-
leíone 23-07S3_; (32223)3
BRECISA-SE í'e uma tnoça paraa-rumar corlnha e ajudar emoutros serviço5, que durma noe"ugucl; ã r." Copacabana C8. Lo-me. {14370) 3

pRECISA-SE de uma senhora'*- que saiba lavar c cozinhar e\
durma no aluguei. Caminho daFreguczia 525, Bonsucesso, tel. 48-
6217. (3395)4
PRECISA-SE empregada para la-'

var c passar: ã r. Almirante-
Cockrane 53, Tijuca. (27511)4*

COZINHEIRAS

ALUGA-SE boa cozinheira de
forno c fogão e outra dotri-

vial c uma boa copeira arruma-
deira. R. Marquês do Abrantes
n. 4, tcl. 25-0941. (14369)6

A JUDANTE de cocinha — Rreci--^sa-se de un\ com pratica de
pensão grande: exigem-s** referen-
cias; r. 2 de Dezembro 35.

,(93S6)Í

1 M



*

ALUGA-blá uniu senhora Ue* mela Itfiule, cozinheira do for-110 o loção, do toda ii confiançarc&nonsaoiltsandn.sc pelos koustrubnlhos. não precisa ck« fjoverimiitu e nem cm trubiillui |i putroa, deseja encontrar uma casa'de casal do alto tratamento, quemestiver cm condições o favor pio-curo-ln ti rim s-.inly Amaro, Kl,Oatntc. (14730)6
Aluga-se uma boa cozinheirade forno c fogão, para casa do fino tratu, não dormefora, dã ótimos referencias é docòr; rua das Laranjeiras 281, c. 0

(2071)0AMA SECA, branca — Precisacom multa pratica c bousrefereneclas. ordenado 200Ç000; arua Ronald d» Carvalho 20-B,apto. 801. Copacabana. Telefono27-3487. (3063)0
Ajudante dc cozinha, com

pratica, pnra ponufto, precisase: á rua Senador Furtado n. 32cm fronte á Escola Normal.
(3232)0

ALUGA-SE uma cozinheira por-tURiieaii, do torno o íogíio, nftotem compromissos, á rua Volun-tiirlo» da Patrla, 503. Xel. 20-1-3J1
(3287)3

\ LUGA-SÊ uma cozinheira dotrivial, para cosa do famíliaou ponsão, dormo fora, ii. rua Be-nador Pompcu, 104. (14943) fl
ALUGA-SE uma senhora de•**-mcla idade, para cozinhar <trivial fino, para família dc tratamento ou pensão, ordenado do1505000 a 1808000. Lurgo do Ma-chado 43, quarto 7. dorme noaluguel. (20316)6

/COZINHEIRA para pequena íãmllia, preclsa-so — Dormindoíórn do aluguel. 120SOOO. Rua 5dc Julho, 122, casa 1. Copacabaila. (27114)6
/COZINHEIRA — Oferccc-se para^ casal sem filhos ou pensão —Dorme fóra. Tratar das 0 ãs 10horas pelo Tel.: 42-5661.

13 2155) 6/COZINHEIRA — Precisa-sc üo^ trivial, limpa- e desembaraça-da, para segunda cozinheira decosa pequena. Ordenado até 140S— Conde Bonfim, 475. (9192)6
(9192)0/ COZINHEIRA — Prccisa-sc deuma cozinheira dc forno e ío-gão, que durma na casa o dê re-icrenclas a seu respeito, a ruaConde dc Bonflnu 251. (8763)0

{ i-\SAL sem nihos~precisa criada- para cozinhar e arrumar; or-denado a .combinar, Exigcm-sc re-íeçenclas. ; R. Júlio da Castllhosn. 63. casa II — Copacabana.
 (8851)6/COZINHEIRA —r Precisa-se1 pa-V1 l'a familia de tratamento, es-traugelra, dc uma boa cozinhei-ra. de preferencia portuguesamuito limpa c honesta e com oti-mas referencias; ã r. Santa Cia-ra 3CU- (8307) 6/-JOZINHEIRA branca, c "outros

^ serviços dc casal — Prccisa-s"com bons referencias, ordenadolüÜ5000; á rua Ronald de Carva-,ho 29-B apto. 801, Copacabnna.lei. -<-31o7. (3064)6
/COZINHEIRA e demais serviçôs-'de um casal, menos lavar, pre-c;.?a-S2; a rua Andrade Neves 138,».:juca, dorme no aluguel, saídat - a cs .*03 domingos, exigem->*s te-lerenc.o:. 120057)6

TOMPflEaADA paru coflnliar, la-1 pHUDUA-EE euym'íí.i.i.i, paravar <• passar, ordenado 140»; | 1 coíltfltar e lavar para p- u -u r. Maria Qulterla 77. Ipanoina. n» f.iml,in; u r. 13. cie t^tFbiijiijl')min\fl i-« K1_A , . ..

JORNAL DO BRASIL - QUINTA-T-EIRA, 9 DF JUNHO DE 1038

(20310)0 n. R3-A. (271JU)0l^MPRECtADA para lavar o co- 1JÍIES1SA-EE unia paalnhoirn e•Mjrtnhnr em casa c|n casal — *¦ mais asrvleoí de pornuna f-i-Proolau-so á rua Copacabana 324, mllia) li r. dos Coquelroa n. 31.np. 70. (27114)0
Precisa-se deT^MPItEGADA

uma para lavur c cozinhar otrivial fino pnra casal de trata-monto; tratar r. Saddolc do Sá 126,Ipanema. (1)311110"K^MPREGADA para casa de casal*-* sem filhos, preclsa-so uma. domela Idade, que durma 110 cm-prego, com pratlda do trivial va-rlado; paga-ee bem. Praia dc Bo-tiifogo 462, casa XV. (32267)6

.... . . . c.itumbi.  (0:n.i)ri
pRECI3Ã-SE de uma ""cozinheira

e lavadolra, para cnsa de 3poasona, paga-se bem; A rua Coti-dc do Bonfim 1335. (3012) 0

/")FERECE-SE cozinheiro dc for-" no o: fogfto, trata-se á rua Ar-unido QUlntela 03. Botafogo.
. (14851)0

pRkCISA-SE dc uma emprega-da, para cozinhar e lavnr, pa-ra pequena família; A AvonldaPaulo ãc Frontln 420.  >2073)0
pRECISA-SE de emprogada paraA cozinhar o lavar, que durmano alugticl e uma menina paraserviços levei, que clurman o em-prego: Praça da Republica 7.

19033)0¥>REülSA-£E cozlnhicrà ã ruaA 5. Francisco Xavier 312.
(9231)6OFERECE-SE uma boa cozi-nlielra do forno o fogflo, do multa confiança, dando boas rc- 1>RE0ISA-SE rapaz dc 14 a 16ferenelas, ordenado 200ÍD00. Tra- *¦ anos para ajüdar na cozinha,tar A r. Senador Vergueiro 23, com pratica dc pensão; cxlgem-seapart.. 19. (9126)6 | referencias; ordsnado 70SÜ00; Ar. dos Arcos 6-A, 1° andar.

(14883)0f~vFERECE-SE uma moça para" trabalhar como cozinheira em casa dc família ou ponsfto; trata- pREOISA-SE do um ssguhdcTco-se i r. Barfio do S. Fcllx 123. X zlnhciro, que saiba trabalhar,(19948)0 bem,. nAo. sendo assim nfto serve,rua do Ouvidor 18, 2o andar, or-dfcnado aoos. (3104)6OFERECE-SE cozinheira dc íor-lio tí fogáo, dando ótlnras ro-forcnclas du sua cohduta; à r,Marqufis de Abrantcs 88, casa 35,Botafogo. (20266J6
j>IÍÈblsA-6E de uma bba cozinheira, para o trivial variado; á rua Barão da Torre 376,Ipanema. (3103) 6
ÕRECLSA-SE de Uma boa cozi-nheira; á rua Conselheiro Olè-

garlo 46, Maracanã. (3224)0
QFERÊCE-SE uma moça para I Pi-ppjco.cp cozinheira <l(TTiT-y* cozinhar cm cosa do tratamen- A 1 alM vial fino, arrumarto; a r. Bom Pastor 51, quarto tí, e alguma dieta. Cnsa de faml-Tijuca. (20315)0 [lia de 4 pessoas. Largo da Glo-

QFBRECE -BE uma boil cozinhei-^ ra, com pratica de forno c fo-gilo, na rua da Assunçfto. 40, ca-sn 2. (14003)6

/~)FERECE-SE uma senhora"pãra rla 12' apart- 34' tel- 25-3100.'-'todo serviço do casol, nfto lava (D385)nem encera; nacionalidade por- "ORECISA-SE de uma coslnhoiratuguesa, ordenado-conforme com- que durma no aluguel a ruabinar. Tel. 27-2821. (20400)6 Josá Higino, 240, Tijuca. (ii0E02)fl/^FERECE-SE uma moça para I>RECISA SE para pequena fami-v ajudante de cozinha ou pen- A Ha, dc uma boa cozinheira dosão, casa do familia. B. Pereira trivial, qua durma no aluguel, Ia-Franco 81-D. (27379)6 vc 0 passe roupa de tres pessoas.Portem-se roferencias, á rua Nas-cozinheira do cimento Silva, 224, Ipanema.w trivial fino, que não lave o i14b07ibdurma fóra, dando boas informa- 1 l '

- P.;jl3a-cc um aju-d.-.ii.a d.1 cop^lroj ojin praticaquj tíj r:;jrcnjia«. Ordenado153v.ti.Oi ifã»n--o n r. t.larliilio 41,K.nn.n Vcrc3;i. (1)501)0
/^ÒvJIIP.Ò edm p.-iulea de~~cópa
y" itauuráftisó — Picjlja-se,A r. lJiiito nibalro 11, aiulja Juionioard». i_030S)0Íl/1'ENINO — Proclsa-sc du 11 a12 anos, serviço love; tratar AAv. Rio Branco, 137, 1" and., au<la 110. Edifício aulnlo. (20JJ2)0
]%/TÊNlNü que andar "do

í bicicleta para entregar mar-mltas, preclsa-ae. R. QetioralSevorlano 132-A, c. 3, Botafogo.
(20010) o/¦»F'iSRCCl!-£E um copcli-o Japo"-y nts para trabalhar em caaadc família de tratamento. D.lo-soi-ofcrenclas, qucln precisarfavor chamar pelo tel. 43-1173.

(50038)0/^'^'RECE-tíE' um bom copôlro,
Vcom 'oisa pratica do serviço,mui co boai i.efercacias, para cadade familia de tratamento; a rua.Visconde de Plrajá 177, 27-8SÒ7

(31U0) D/^i?lERECE-SE bom copeiro arru-mador para casa de alto tra-tamento, ciando boas informaçõesda casa que trabalhou e tem cur-ta.ra profissional, tel. 22-6070(32338)0
/ABERECÊ-âE perfeito copeiro
^alemão para casa de famíliadc fino trntamonto, com multapratica, boa aparência, ótima edu-caç.lo, dando boas referencias. Te-lcíone 27-001B. (27378)9

T>RECISA-SE de pequeno paxaentregar marmitas e demaisssrvlços dc pensão familiar; apro-sentar-so acompanhado por res-ponsaveis; r. General Camara 1:18,sob- (9533)9

/ lu^INHEIRA — Prceisa-íxj deuma. boa, paga-sc bem, exi-gem-se referencias, ao contra/lúnao íe apresente; á rua Volunta-r 0.3 da Patrla 431, casa 9, Bota-(20119)

'1'-.":.: 1:7-7050
( 'Ü2ÜfJHl-;iK.A

f 'OJ51NHEIRA — PrccLsa-sc dccozinheira do trivial fino quotambém lave alguma roupa oufr-7a outros serviços leves, queq urina 110 eiuguel e dc referen-e.as. T-atnr á rua Mario Peder-tel: 26-6879.
(331916/ lOZ^Ni-Ii.lRA — Precisa-se dotrivial fino, que durma noa.u;uel. pura casa de família —

(1*1832)6Preeisa-se deboa cozinheira, que dtlrma no
C, Í5,u' ..o [ \gra bem> & ">a Gua-p.ir'_-a- Muda. (9047)6
/••lÓaiNllÈiRA — Precisasse e
r layíir roupa, casa de pequena• amilia de respeito, paga-se bem,a rua Carlos Vasconcelos 16 pro-ximo d ru.i cies Araujos. TÍJuca.

 __ _ __ (32147)3/COZINHEIRA do trivial"íliiõ~H^ Precisa-se para cozinhar arru-mar e lavar peças miúdas, para 3pessoas, exigem-c-e referencias cque durma no emprego. <9393)g/"IO?. INHET R A do trivial flTTol^ que faça outros serviçosPrccisa-s^

ções. R. S. Clemente 165, quar- t»H;ECISA-SE de uma cozinheira
to 16. Não tem telefone I d0 forno e fogão, para todo

(0593)6 ° sorvlÇ°. de preferencia portu-qg — SWesa du branca, para pequena/jFERECE-SE moça poituguesa, I familia, dormindo 110 aluguel; apara copeira ou arruilladeira. Avenida Calogerbs 6, apart. 51, 5*>Rua Carmo Neto 90. (20425)3 andar, Calabouço. (20338)6
QFERECE-SE uma cozlnhoiíã~pã- pRÊCISA-SE- emprigada 'para

,..!a °.lJ caSi d0 família, A cozinhar c arrumar, em apar-
i„ -V" or Vergueiro. 148, sa- tamento de casal; A r. das La-' (20297)6 ranjelras 443, apart. 4. Exigem-
^(FE2R®C'3-£.B bom cozíiãioiFo I =c Jífcrcnclas. (9333)6
SZ?0 forno C fogão, em hotéis ORECISA-SE de um aludante~da
n?niÍT«oícinen ' t Penfa°» casas co- cozinha, sa não tiver pratican\eiciais, sendo independente; I ô favor não se apresentar* á ruatambém vai para fóra; dá refel | General Cnmara §09 '

pEEüISA-SE garçon para leitorla o sorveterla, com pratica, ar. Jardim Botânico, 716. (8870)0
jttRECISA-SE rapaz para traba-lhor cm pensão, A r. dos Cajuei-ros, 91, próximo & r. Barão de S.

(8940)9Peilx.
jpRLrCISA-&JS menino de 12 a1 16 aaos, com pratica para cor-rejar algumas marmitas c maisserviços leves, Av. Mem dc Sã 122.

(0190)9
pRECISÃ-SE de um menino~pa-x ía um trabolho leve c Um-po. Trata-se á rua Pedro I, 14, 1°aíld- (9033)9

pRÜCI£\\-SE de um «'inpre3ado4 que saiba Idr n njerever, ato18 anos, para botequim, qu - dur-ma em casa; á Av. João Pessoa71. Furoda de Olinda. Kilopolls,
(20£5)E2

p-RECISA-SE d:) um rapaz paraA caixalro ciclista, com praticadando t>oas reforenolaa, para pa-daria; r. Itaplni 471, Hlo Com-prldo. (1:7137) E2
pRECISA-SE de Um emprogado*¦ com pratica ele botequim) do15 a 18 anos. Praça Olavo Bi-10. (9534)E2
T>RECISA-Qfi do caixolro compratica dc armazém, para ruae balcfto; a rua Condo de Bonfim11 2. Largo da Segunda Folra.

(3111)E2
aLi aiaxus e

COSTUREIRAS
A LPÀIATil r— Preclaa-ôo aj^ron-

j diz cbm pratica, A r. Evuristoda Veiga, 13j, alfaiataria.(Uiiuu)jjj
a xl7iiáAüuÁ ao camisas aa TiTaaeluiral Carnal-, 2jü, procisiina Dançada, do noa coiarinhciruo freutolra, assilh como uma ocuroviscuaolra o arromatadeiras. Pa-ga su bem. ^(0103)üliALP'AIATE — Precisa-se- rapaziue tenha pratica de Hlfalatopara entregar encomendas o tra-balhar nas horas vagas, 110 Edi-Uclo Odeon 12-A, sala 1210, tel.22-0803. (32342 )E3ALFAIATE — Prcclsa-ae de um•^ajudante, á rua do Lavradlo19, sala 2. (3297)E3

A JUiJANTES para costura-^Precisa-se, com alguma prati-ca, á rua Maíias Aires 75, apto,IV. Engenho Novo. (9314)eJÀ LFAIATES — Precisa-se de 2
, aprendizes, bem adiantadosde paletós, paga-se bem; á ruado Lavradlo 47, 2» andar.

(15089)E3A LFAIATE — Precisa~se aju--^dante de paletós; 4 r. Vlâcon-de Rio Branco 36. sob. (9585)E3

..sA-iül dc moto o.lciul .ujuúanto de paletós, .ui> maillt.i. ii iu.i da Kj.açao 2a sjbru-uo, esquina i,a Avenida Uomcsv (20^dt)
pitaOlbA-tE de costureira comS? pratica para começo do otlc.1-na; a lua i-wwpuluo l-, Ai>iie. «jii-'•cln>- (32281J J/j
pi^ÊClSA-UK de oílclal dc paiotos qua tenha pratica dc bu-tclro o obra nova, soo medida cciesembnraçíulo; r. Ai.andega 203,sobrado.  (2if35) E3
pRECiSA-iiuS boa costureira ou* ajudaiuc que saiba trabalharem manLcaux ae senhora, rua doUUVldor 164, 2° anuar. (I5u io) iuò
pRIíiCieA-^E costureiras e aju-x dantes á rua do Senado 2U-AMmo. SUgano. (32340) bd
pRECISA-S^l üo perfoitas borda-* dolrus á mfio; paga-30 bem;Llngórle Moderna; r. GonçalvesDias 68. (204i8)E3
|>RÈCI5A-SE bom ajudante de*¦ butelro. rua S. José 63, sob.(27423)E3
p«ii(JISA-SE do bons otlclals~dcA paletós, que trabalhe cm casaa peça, de preisrencla brasileiros;r. Visconde ao Plrajá íoj. Tei27-3751;  ^ (32299 )E3ÍJRBCÍSA-SÍ3 oficial da paletós;A tratar á rua Dias da Cruz 23,lojü. (20308) £3
pitECÍSA-SE coaturcirã para fa-* zer toalhas. Apresentar-se á r.Marquês da Sapucai 207, das 17 fts18 horas. (27310)E;i
TJR1SCL3A-SE de boas ajudantesA de costura com pratica de óíl-cina. Trav. Miranda 38, Copaca-bana. (27297JE3
pRECI3A-SE cio arrematadeirasmas que saibam ler, Largo doRtrnrlo a, sob. (05U9)E3
í3ií^ECÍâÁ-iiE de aprendiz paravestidos, bem adiantada; a r.sao Vulcntln 11, Preça diL Ban-deira. (940ü)E3

/JHAUI-]¦ 5.'Un, co;n liii^tt prall-ca c quo saiba lavur o car-ro, preeha particular, em Copa-cabana. Tratar com R.. Campos;u rua Sete de Setembro 01. loju.^ (9513) E3
Jl/rOTORIHTA para ta:;l — "Pre-
-•¦'^-clsa-se; A Av. Gomes Freire 50.

(9375) E3
/^\FERECE-SE chauffsur, chogadoha d lar de S. Paulo, para cuaaparticular. Tratar pelo tel.48Á)01lcom Jaime. (32205)E0

EMPREGOS DIVERSOS

Administrador — senhor,com ion-raprat.ca em lavoura c criaç.10, oíe-reco-se para administrar sítios oufazendas. Procurar A rua aurc-Hano Portugal 81. (323fao;EAU-üíniii, cooriuior — precisa-se, lugar de futuro, ordenadaInicial 2-õuv, fiança 1;0D0S, cm, dl-nheiro; a r. General Caiuara na,2.". das m as 16 ri. (2L70».i'eA UuiNCI/DORES para grande-'""¦novlclade de molduras, tucuris-tas, com retrato gratüitò, podaganhar lOOi diários. Av, Henri-que Valadares B;<. Apart. 21.(2093i)E

JVJòç.jo - HSnop em prganlza-proclsa de corretoras pa-ra a carteira ti,- lítujoB. Informa-
çOes das 9 as 11 horair, >i run d<*quitanda 20, lójn. (1307-5) u
ji^rECANICO, oforccp-.*;e rapaz do17 anos, com pratica dc cori-certos de automovcl; tratar pelotel. 42-9708, todos os dias.

 (9317 lE
TV/J OÇAS ativas— Qucr-sc paradlstribulçfto dc amostras cvenda a domicilio de reputadossabonetes especiais. 0'tlma co-mlssfio, mas exige-te deposito.Farniaclu Norma, r. S. FranciscoXavier 194. (32242 )E
]YfOÇAS o~ãpiizes' — íPrecisa-se•¦rapara serviço externo, facll •distinto; ordenado -1509000; A ruaMiguel Couto 85, 1" andar.

(9530)E
]\i OÇA — Precisa-se do moça dis-X?J-tinta, inteligente c ativa, pa-ra . serviço selecionado dc umacompanhia. Buenos Aires 46, sob.

(9443)E
\ j O "A — Prcclsa-se para de-poBlto de doces c bulas. Pc-d em se referencias, a rua Carlosda Vasconcelos, 164, Praça SaenzPena. (3264 |E

"A DMlNlSTRA(JAG DE BENSSenhor do ida^e, auvo^udo
provlslonado, ciando etc íl uH ine-ihorcs reierencias e fiança o - p-ciso fôr. Üfcrcce céus serviços, in-forniaçôcs com JoAo Gur.nara<'sA rua Ana Ncrl 71. Tel. 2b 2203'y--n.'.)á
A de iiia.veiUlro," pro -"otea-eó. á rua Machatio Coeilio18 (S0j4)E

-- Prscisa-sc, pnra•^fabrica dc molduras; rua Anl-bal Eénevolo 120. (93ül;E

>4 CEITAM-SE trabalhos por eiii-preitadas de cuaas comerciais,costuras, bordados de qualquer cs-pecle á mao e á iliaqUina, á ruaTeresa Gulmarües, 6, Botafogo.
(14933 )B3

rencias; telefone 25-1360.
(27345)3/QFERECE-SE uma cozinheirav branca de meia idade. Trocam-se referências. R. s. Clemente11. 33, sob. (37503)6

/"iF£RECE-SÊ unia cozinheira 'dc^ trivial fino e variado, de còrparda e dando boas reícrciiclnsordenado 1805000; A r. Soaras Ca-bral 34. Laranjeiras, tel. 25-0152
(27143)G

pRECISA-SÉ de perfeita cozi-*- nheira, na rua Condo do Bòii-fim, 850, tel. 48-1132. (8747)C

(20383)6
pRECISA-SE de cozinheira boa,— dormindo no emprego, á ruaMorta Eugenia 43, Largo dcaLeões. Botafogo._ ^ (273-13)6

pRECISA-SE de cozinheira doA trivial, r. Conde de Bonfim 203.
(27302)8

pilECI3A-3E de uma* cozinheiraA .de forno e fogão, para casa d3.'amilia de tratamento; e::igcm-sorofcrencias; ordenado 150$; ruaBom Pastor 25, Fabrica das Chitas.
(9553)0,

ORECISA-SE de uma boa cozi-nheira que durma em casa;e.-ílgem-se referencias; r. Unlver-jidadc^52, Tijuca. (20-109)6
pRECISA-SE para casa do fa--*• mllia de tratamento de cozi-nheira do trivial fino. trazendoreferencias e que durma no alu~guel e lave alguma roupa, ruaCopacabana 71. (20300)6

pRECISA-SE de empreg.ida para cozinhar e outros serviçosa rua dos Andradas, 84, 4° 'and.apart. 43. (198Ú2)C
pEQUENA familia de tratamente*¦ precisa de uma senhora oumoça do maior idade, pafa coai-nhar e mais alguns serviços le-vos. Exigem-se referencias, A ru-Barfio de Mesquita, 434, casa 8.

(19000)6
pRECISÃ-SE de cozinheira*" quefaça outros serviços, casa de „„pequena familia. Rua Conde de) P'I{íECISA-SE uma cozinheira pa-Irajá 47. (32107)0 ía ° trivial A tratar á rua Pro-festor Gablzo n. 291. Tijuca. (20005)6

pEECISA-SE uma boa cozinhei-ra e copeira pa ra cosa de pe-quèiia família, paga-se bem. R.Barilo dc Itnpagipe 485, Tljucii.(9472)23

pRECISA-SE moça paraein cozinha, paga-se b;Flãüelra de Melo 283.
ajudarm, rua

(14993)6
(32107)0

píiECI.SA-SE de empregada ~qlie
saiba cozinhar, para todo fserviço de um cisai, menos lavar e passar o que durma no alu-guel, (i Avenida Atlantlca, 524.apart. 2-A. (9146)6

pRECISA-SE casal alfemiio oux portusuôs para uma pensão;êle para encerar, fazer limpeza ecuidar do Jardim o Quintal, e ciapara arrumar e que seja ligeira etenha pratica do serviço. Ha umbom quarto para o casal, pasta-63 pelos dois 2'30í000; A rua De-sembafgador Isldro 52, TijucaTel._43-ie31. (20302)9
pRÉCÍSA-SE de um rapaz compratica de serviços de pensão,com carteira; pa^a-se bem; A Av.Passos 34, sob. (32273)
pRECISA-SE rapaz nté~ 13~ãnos
f- para carregar alsiimns niarmitas, com pratica, prefere-sè decor, e:tigeni-í:2 documentos; Av.Mem de SA 152^. (_14H93)9
pttECI£A-EH de um garçonbranco, com grande pratica dehotel c que du referencias. RuaLaranjeiras^ 21. (1-1091)0
pREcfSA-£E de um rapaz de 13A a 15 anos, de boa conduta, pa-ra entregar marmitas e limpezas,etc., paga-se bem; A r. AraxA 4,sob. Grajaú. Ífl450)9
pRECISA-SE de rapaz para lã-var pratos e outros serviços,com pratica de pensão; A ruaBuenos Aires 2.25._sob. (27454)0
pRÉCÍSA-SE de empregado pa-ra peüsaô. A rua Santana 200.

(32307)9
pRECISA-SE de um lavador ds1 panela; r. da Carioca 53.

(27478)0

para casa de pequena..ami.ia c que durma no nluttu^]»a r. Salvador Correia 104, Lcràe. '
(9340)0

( 'OZINHPIRA -çom 
pratica, sa-M"do faaer masías e doces,que durma no aluguel — Pro-cura-çc. A rua Voluntários da Pa-

vife , E;;l3cni-so referenciasbom ordcnaoo. (9537)0
( iOZINH-EIRA "para casa do ca-

. ®í — Prcelsa-sc A rua Copa-cabana. 324. ap. 70. (27413) o/"lOZINHEIRA asselada c edúea-rta, que trabalhe cm massas

pRECISA-SE de empregada -que-*• durma no aluguel, para cozi-nhar e mais serviços leves depequena familia, ordenado 100S'A r. Major Fonseca 18. s. Crls-(9070)0to vão.
pRECISA-SE cozinhelra-iavadol-ra, qua durma no emprego, âr. Conde dc Bonfim 377. (9408)
pRECISA-SE de uma empregadax pttra cozinhar o trivial variado,pratica de pensão pequena;ado 150?; r. Santo Amaro 18.

(27481)6
comorden;
"pRECISArSE de uma cozinheira* no Hotel Familiar, A rua doCatetc 201, que tenha pratica deforno e fogfto. (3-129)6ORE0ISA-SE cíc uma cozinheira,

, ,iue saiba cozinhar bem o trl-vial. dormindo no aluguel: á ruaConde de Bonfim 510. (20235)0

pnra tomar cm massa:conta dc casnl fóraco Rio. Extge-sc pessoa de con<-fiança c com saúde. Trata-rs árua México n. 158. Anexo Pala-eHotel, npnrt. SR. das 8 As 9 ou dis
 (14983)0/•10Z0ÍHBXSA do ti-lvliil" fino-—

y Ofcrecs-sà para pnquena ía-mllla. rua Voluntários da Patrla
il' 6J_- (9502)0
pOZINIIEin-A  rrcoiiã-ao pirâpequena pensão, de preferenciaestrangeira; n Avenida Osvaldo
ilIUJL 121 ¦' (111)311 d/"lOZlNHFJIRA - - Prceisa-í5c dê
, "ma com pratica dc pensfto,familiar e de uma lavadeira doroupa. Avenida Marechal Floria-no Peixoto 210^sob. (32311)6
/ COZINHEIRA — Precisa "ser~do

trivial variado e serviços leves,a rua Conde dc Bonfim, 242, ca-'¦ ill, proxlmo A Praça Sacnz'
(14032)0/COZINHEIRO de forno e fogão,V Sá pnra casa cie tratamento oupessoa nó. 0'timas referencias.Ordenado 230S. Tel. 23-0513.

 (20430)0rOZI-NKBlHA — Pequena fami-r. 1,1a precisa dc uma para otrivial variado o serviços levr?».Avenida 28 c*e Setembro 228.Vila Ir-V-r': i>7.33-33 1207000.
(9522)0/COZINHEIRA ou cozinheiro

r.-nH«n0ls?"s^ um' C|UC tenhap.atica dc pensfio; a r. Correia

pRECI-SA-SE de uma empregada,que saiba cozinhar, para servi-ço.3 <ic casa. exigem-se referenciasAvenida Epitacio Pessoa 1752.9371)6
pRECISA-SE ajudante dc cozi-"ha, com pratica com cartcl-ros de saude, etc. Largo da só,21 (3331)6
pRECISA-SE boa cozinheira deforno o fogfto, quo poena dnrreferencias, pura casa dc famíliadc tratamento; ofdenado compen-sador. Tratar á r. SadocR de Sán. ai, Ipanema. Telcf. 27-8788.
. "  120396)6
pRECISA-SE cozinheiras, copei-* ras, arrumadeiras, a mas secaspara boas colocações imediatas"-'não ec cobra comissão do patrOesnp)« rln ntt-inn»,.. .1  — _! '

pRECISA-SE de unia cozlnhslra,' r. do Oriente 73. (15032)0(15032)0T>RECISÀ-SE de bca cozinheirado trivial fino, quo seja llmpa e em caso de necessidade possa ajudar cm outros serviços. Ca-sa du tratamento de casal èstrali-galro. PAgà-sc bem. Saida todos03 Domingos. R. Barão Ce liam-l3í ,3- (27300)0

pRFJCISA-SE de empregado quo-11- saiba encerar e cuidar do llmpaza. RUa das Laranjeiras, 222
(20334)

A LFAIATE — Butelro dó obrasfinas. Preclsa-E», A rua 7 deSetembro 98, 2o attdar, sala 11.
J3345JE3A Lj1 A IATES — Precisa-se cio 2•^^-ohcittis de paiotós, com boapl-atioa, jiaf-á trabalhar iiA lòja,poga-se bem; A rua Buchos Aires231, loja. (27472)E3

ALFAIATE — Precisa-so de umajudante da paiotós, paga-scbem; A rua BarAo de S. Fellx lia.
(32374 )E3A LFAIATE — Precisa-se de ofl-¦faciais e ajudrtiltes da paletós;a r. do Síhado 11, sala lo.

 _(27447)E3i^íecisa-so ajuUruAlfaiatediinte coguaiana 123dãnte com pratica; u r.1|!- (37448) É3
A JUDANTE3 de costura — Pro-cisa-se com multa pl-atlca deof.ciiia; à r. Gonçalves Dias 59,andar. Mllc. Odett. (15131JE3T>UTEIRO — Ajudante, preci-"âa-se. Alfaiataria Dutra. Ruado Rosário 129, Io andar.

(32317) E3"OORDADEIRAS a mão e ajüdan-tes, pi-eclsa-se com multa pra-tica, para bordado brãnco e crivo,dA-se trabalho para fóra, Aveni-da Paulo do Frontln 510, apart.207• 9034)E3
tJORDADEIRA, precisa-se que•" trabalhe bem, parA trabalhei-cm sua casa ou túra, mediantecombinação, Marlz e Barros 273.(2970)E3

pRECISA-SE garçon, com praticade pequena pensfto e referen-cias. R. Silveira Martins 80.
(27516)

pRECISA-SE dc cozinheira, ru;Mllia Lacerda 70, Estacio d¦- , (32311; j
pP.F.ClSA-SiS ajudante dp cor...muita pratica d,da Qul(15039)1

nha compensão comercial, ruatanda 3 05.
pRSCISA-SE cozinheira do trl-vial casa de família; A rua daAlfandega '197, 1<> andar._(27400)8
pREÕISÃ-SE empregada bõ-ique táf-ba cozinhar o l.ivarrcup.i bem. que durma no allí-Suai, rua ,S. Valsntím 41, que dAaiormaçOaa. (32337)8
piÍECISA-íS cozinheira íor-no c fo-jilo para casal, ordena-do ÍOOJOOO, único serviço, exi-gem-ae referencias, rua CândidoMendes 21. ap. 13; (150:013
pRECISA-SE de uma cozinheirado tnvlal fino, quo durma noa.usucl. Tratü-sc: A r. Alberto deCampos n. 103, Ipanema, (cl. 27-l"7' (9402)0
pRECISA-SE ele cozinheira dotrivial fino c variado, paralavar alguma roupa. Barata P.l-beiro 33í. Copacabana. (20382)0
pRECISATsÊ-ajudãnte~cle cozi-nha, que tenha jiratica de

Pena,

Dutra 131 (32283)8
fiOZINHEIRA — Prcclsa-se piíTRcozinhar o trivial, que lavaroupa, e durma no emprego; ã r^onde de Bonfim 377. (27471 Kl/COZINHEIRO — Precisa-se um
, cegundo, com pratica dandoit,""3 <i0 sua conduta, ordenadoHotel Vista Alegre. San-ÜLJEilÜ  (27492)6

^ OZINHEIRA — Precisa se, do- trivial, para pequena família,a rua Siqueira Campos, 214-ACopacabana. (9-HO > &
^ 'OZINHEIRA, precisa-se de~umaajudante de cozinhnira, compratica e que dó referencias- or-denado isoscoo. R. Marinho 41.

nem dc empregadas. R. Pedro i'I Hg^lro; A r.sobrado. Tel. 22-2573 Lira d™' 1 Allancbga 18D, Pensão Vitoria.Proteção ao Lar_Pobre.' (rT"50) 3  _ (27290)6
pRECISA-SE de emprogada "~pa

ra cozinheira o •arruitiadeiri» ;.ua„ Llelrilo Cardoso 37 a ntiga
(1-1344)3JocUcy Clube.

pitECWA-tiE da uaiu empregada* sadia para cozinhar « lavaríoupa miuaa, em casa do peouena
,?nãeI?"ss lelerenclas, or-denado 130í>; a rua Alexandre Fer-.c.ra oD, Jardim Bc-ianico.

 19423)0
pRECISA-SE c!é umn boa cozi-nllâlra; it rua Bulhões de Car-valho 143, Copacabana, pedem-sr

n-. pKEciSÁ-SE de boa cozinheira,bronca, que trabalhe de fornoo logfto, para casa de fonillla detratamento; orcUnado compcn.ia-cor.? bom passadlo. Tratar A r.c.? .¥fu3ual 114. Andarõt. Telef.48-o38l ou na loja A r. Teofiio Ot-toiil 85, tel. 43-2850, com Rafael.
(9174)6

referencias. (0414)6TJRECI5A-.SE cozinheira que se-Ja muito asseiada e que saibabem cozinhar o trivial variado: á.ua Gua.curús 61, Rio Comprido
(9112)6

"OAPAZINHO — Precisa-se deum para serviços domésticos €entwgar marmitas, ordenado 305casa, comida e roupa lavada; á r.do-. Andradas 87, 1° and. (3422)9"OAPAZINHO para copeirar-•¦«serviços leves — Precisa-ssr. Vlseohde do Itamfltiltl 74. MAracRilã. (20307)

nAKãiüinos
A TENÇAO — Srs. oficiais bar-x v bçiros — Prccisa -Ho de um oh-ciai barbeira do boa aparênciaque trabalho bem o desembaraçado. Não ae fau questão de orde-nado. Não sehdo nest<is condiçõòanao se apresente, á rua ArqulasCordeiro 623, Salão Todos os San-tos: (20301)131

/"^ÀBELEIilEIRO do senhorasPreclsa-sc , no, Instituto-S. Pau-lo, 1-. Bai-ão de Mesquita 364. Tel40-4067.  (9172JE1/CABELEIREIRA quê penteie " c^ faça unhas, competente, pa-ga-se bem, salão Ipanema, tel117-0312. (20014) B)T>AREELRO — Proclea-se oficialpnra efetivo, que trabalhe bemordenado 200JOOO. Ibtrnda Mure-ch.-il R.ingel 17J. Madure Ira.
(203081E1•OAREeiRO -— Precisa-sé Um, quetrabalhe lictn, para efetivo; noSalfto Primavera, Av. Mem de SA11. 343, tel. 22-6600. (3382)E1

pRECISA-SE Um oficiai de bar-beiro A r. Conselheiro Galvãon. 628, Turl-Aasú, Linha Atixl-llar- (32394JE1

pRECISA-SE de boa cozinheira
¦ Pr?r? ,0:15,1 comercial; A Praiade Botafogo 212. (15138)0
pRECISA-SE uma empregada só-*¦ Mflfn n r...,. .1  . .para cozinhar e que durma fó-a r. do Catetc 203, np. 6, I"(32383)0andar.
pRECISA-SE umn copclra" compratica para pensão;tOT

JpRECISA-SE de uiua empregada
senhora só, pai«° cozlnhí?" ma"
S^-A&f 

rUn(9111)6
pRECISA-SE do cozluhoira dõtrivial variado e mais al^umdo casal, ordenado 1003saídas aos Domingos. & ru^ Ma.Çiulrté. Bairro Grajaú. (8039)0

Santa Tere:a. (9500)6
UMPREOADV — Prccl?n-<«fuma. para todo o .>ervlço m--nos lavar, que cozinhe bom pr™pequena família, pedem-scrua Cardoso Júnior 80.
EnoPfEhGADA " Procisa-se para^ cozinhar e outros serviços pa-A pessoas. Dormir no cm-preg;. satisfazendo psira-íc „

XdCSf.d?, d« 120s- R- Visconde00  5'8. casa 2. (320B3J6

pRECIEA-SE de cosliuioira, quadurma no aluguel; á run Anroa 107. santa feres a [uiàTü
pRECI8A-3E ojudanti ilê~cõzU"¦ nhn, com pratica, A r. PereiraFranco, 15, E3taclo. (14770)6
pRECISA-SE fc5a cozinheira, A~r.

fI° Matoso, 273. ,32092)
pREClSA-SE dê uoa cozlnhrl-ra, a rua José Higino, 274.__ (27174)6
pnECISA-SE dc moça oú raparl.aJUclRutc de cozi.nha c outros serviços dc pcau^na¦ amllla.tel. 23-2281. VlM)"
pRtCISA-SE de um rapaz paratr,i6;lhir em eoilnha de pcu-sio, rua do Mercado 3, sob

(27113)6

Catcte 103. scb. ã r. do
(32333)3

pRECISA-SE de uma boa* njtí-cozinheira, com ura»
hn ií..p2"350' & rua üo Roòiu-lo.soo. (9447)6
pRECISA *SE de uma ompr.egadàque saiba de cozinha, pa^aTratar á rui doCosta 48, sob. (20332)6
PRECISA-SE ã r. SàPef-ítlra 1X9, fle uma boacozinheira, muito asseiada,
que durma no aluguel c dêrelcrencias. (3250)3

3RÉCISA-SE cie meio oficialbarbeiro, que trabalhe bem,para efetivo, á rua Oolaz 632.Piedade. __ (3432)E1.
pRECISA-SE de liin oficial dôbarbeiro, para trlibállUl- conlòefetivo; ã rua Jcsé Bonifácio 173,Todos 03 Santos. (0115)El

pRECISA-SE de um bom oficialA barbeiro, r. Lobo Júnior 295Clrculr.r da Penha. (20Í12)E1
p,RECL$A-SE de oficial de bar-beiro OU melo, para efetiio, p^-ga"£.e-.b2ni' à ruft Leopoldina R*-

/^OSTUREIRA — Ofereca-òe com^ pratica do córte, vestidos, rou-pas brancas e reformas. Traba-
! -a„íin áafas üc íamilia. Dlarlaípfcoo. Tci. aa-osii. (14333)33/"IORTADOR de roUpás~bÍ6Íicãs
y para homem sob medida —Precisa-se um, com bastante pratica e expcriencia no ramo, or-denado e comissão. Cartas paraBoõo, na portaria deste Jornal?  (0595) E3
r^OSTURÈIRA —- PrCclsa-se lov-' Uma para vestidos ligeiros, 5;ipor dia com almoço e lunch,rua Gustavo Sampaio, 64, 1° andar. Tel. 27-3640. (14937)E3

pl'iliCISA-aE dc um bom oficialA do paletÚ3; A Avenida Subur-bariã. 16, Benfiei»; dá-se serviçopara tára. - (91l3)t3
pRÈCI&A-SE de coiití*à?«inesfcreo.lfaiate, com grande praticade obra dc senhora. Pára dirigiroficina. RUa do Ouvidor 123, 1°.andar. (9370) E3
pRECISA-SE ajudantes de coi>tui-h o apreliaiíás adiantadas.Rua do Catote 6D. 127363) Ií3
Í3RECISÃ-SE de boas costurei-*• ras do colarlnhds p camisas dehomem, para trabalhar internasna Mauulatura de Roupas Bran-cas "Sio Jorge" — s. Pedro 132,lu nhdnr. (9372)E3
pRECISA-SE boas ajudantes pa-rã vcatidos, com pratica. RuaGohçalvés Dias 73, sobrado.

___• (0i0^)E3
pRECISA-SE ajudante" de"~altacostura, quo tenha bastantepratica de oficina. Tratar á ruaConde tie Baopendi 93. (32232)É3
pRECISA-SE de bons oiieiaisconcertadorcs sapateiras; 4 rVisconde do Plraja 470, tel. 27-4902. Ipanema.- (14JY2) ioTjRECÍSA-SÊ bòas costureiras eajudantes com pratica de ofl-cina. R. Almirante Tamandaré 20,upart. 2. (27296) E3

A Agencia de Empregos Rcsari j,•^cncarrega-so de arranjar boascolocações para empregados de es-crltorlo, r. do Rosário 152, sala 7sob. Tel. 43-3062._ (S01071E
A GENTES corretores —~Preci-S!)"SC dois de boa aparência,inteligentes e que sejam relaclo-nados no comercio varejista; tra-tar no Instituto Técnico de Pro-pagahda Comercial; á Av. Maré-chal Floriano 114, sobrado.

(3141) EA UüILlAR Ue escrltorio — Ra-paz dc boa aprcsen.taçio, com23 anos e com conhecimentos ge-rais de escritorio, oferece-se. Cha-mados pelo tel. 42-0349 Her-b3rth- (27.303 )E
Precisa-se 1 querua Marechal

"OOMBEIRO -¦"-* soja perito;Bittencourt 9, tel. 29-0421
120374 )E

pAFETEinO — Precisa-sc paradc noite. Marànguape 50.
(3338)E

pRECISA-^Upara alfàU!lo 72, sob.
do um ajudantey, i\ r. do Riachuc-

(D434) E3
pREClSA-SE de aprendiz para*¦ alta costura; á n!a da Cariocaa.°» 1 • (0349) E3
3RECISA-SE ajudantes adianta-das, pára vcsMdos Unos e umaaprendiz. Senador Dantas £'J, 5^>Apart^SS. (337UJE3

pR'ECISÃ-S3 de um ajudanteA alfaiate de paletós; á r. Go-neral Camara 1 la. l« andnr.
(033S) E3

/COSTUREIRA —- Precisa-se uma^ ajudante adiantada para vestidos finos. R. Toilor 24 (Lapa)Tol. 22-7258, chamar o Sr. Ari,das 8 horas em diante. (32305)E3
A I OÇA pnrn costurar, efetiva, cmcnsa do familia de tratamentooferecc-sè. podóndo íbkeí- «crvlnosleves. Ordenado 200j000. Telefone

(3363)E328-1430.
^JFERiEDE-SE uma moça, para^costurar, cm cttsa de famíliade tratamento. Tratar teor favora r. Martins Ferreira 77.

(27307) E3/"VFERECE-SE uma mocinha pa-^ rã coser, sabendo o córte; ãr. Barontísa do Eng. Novo 72. ca-sa 1. Falar com a senhorlt-a Deja-uli^-  (9339JE3/\FERECE-SE um oficiai "alfaia-
v lo para todas as peças e quoconhOoe bastante do efirto. Clia-mar Izalino pelo tel. 48-9145, das0 ás 12 c das 14 ás 18 horas.

(20070)E3l>RHlCltíÀ-SE de costureiras pa-ra fabrica da roupas para cri-Jnça, dn-so costura para fnzer emçnsa, dando-se preferencia aa quatenham trabalhado em fabricasdu mesmo genero c que sejamhábeis, pnga-su bem; a riln daAlegria 376. (32D30)E3I>RECISÀ-BE de oficiais de pã-lotãs sob-medlda, para etetl-vos; paga-sc bsm. AlfaldtariaCentral, r. Visconde de Plrajá, 5B8,Ipanema. Tel. 37-0514. (20184)E3
pREOÍSA-ÔE uma ajudante,JL -* • --uma

para chapéus; à r. Volunta'OS du Patrla 191. (27164)E35rScISA-EÉ de oficiais de pale-tiJs; á r. Etolvlna n. 1. Olaria,(33815) E3

go 463. Olaria. (940Í)E1
Precisa-se um oriciiu de bar-x beiro para cíetivo á .r Fran-cisco Eugênio 86, fundos.

(2018!))E1
pRECISA-SE bom oficial barbeiro, A rua OratldAo 122, Mudada Tijuca. (1-Í788)E1

CAIXEIROS E AJUDANTES
/""1AIXEIRO Precisa-se parabclcSo e rua; A r. 6&o Carlos101. Armazém. -. (0073)E2

COPEIROS E AJUDANTES
AJUDANTE — Precisa-íc um0. bo1"- com pratica de

,i> f-ffrV ?°.fce casa dc família
nvirftÃ.Í' T?n n Pedcrii-ie liitòr-máç6cs a r. B.irüo do Flamen-

 (2687)9ÀRRU^ADOR — Preeisa-se d*um rapaz, branco, de 15 a 17anos. pará ajudar nos serviços do- jl , — —* >«•«».»»« y<%-mestiços de casa de família pe- onj-inhi q» ' com Pratica dS

ORECISA-3E empregado com pratica de socos e molha-los, a r.Ana Nerl, 109. (8889JE2
pHi.CI3A-SE dc emprejado compratica de balcáo de padariac con»citaria. e que entregua al-11135 c:n b'=icícta-, AAvenida Jullo Furtado 111. Grá-•ÍÜÜ: (32038) E2
pRECIS A - SE calxeiro com pra»A„f Jca c bilhares; á Av.Automóvel Club2 679. Inhaúma(27273) E3
pRECISA-SE de emprejado pa-ra,^bot=qulm, á rua dos Andra-das lil C rua S. Crlstováo 12Õ.|27463)E2

^RÍlOISA-ôfi costureira : parapaletós de homem; á r. FreiPinto_8._Rlachuilo. (3277JE35RECISA-SE de-uma ajudahtode costura, com pratica; á íToresa_GUimorSe.s 12. (3274) E3
pIíECisA-SE dc boa costureira, arua Sunta Clara, 70, apart. 14.(19838) E 3

pREOx'SA-SE de uma ajudantedo costura, o uma emprega-da, para serviços de um casalf '
rua João Cardoso 10. Tclefon:43-3218. Trata-so Mme. Silva.

(9541IE3
pRECISA-SE de dois oficiais para paiotós e um oficial parabutelro, á rua da Alfandega 223sobrado. ------ — -

pHAPELEIRO — Prcclsa-ce, bom" o que saiba trabalhar. Trata-se no Parque Hotel, Praça daRepublica 211, com o Sr. Orlando.
 (32352) E

^ 'HAPELEIRO — Prccisa-so bomoficial, paga-se bom ordenado.Trata-se 110 Porque Hotel, Praçada Republica 211, com o Sr. Or-'Ahdo. 127433) E
pOBRADOR — Precisa-sT; á'-'rua Miguel Cauto 83, 1" an-dar; ordenado 300$ c ajuda docusta; fiança de dois contos emdinheiro. (9328) E
/COMPOSITOR e impressor, pre-cisa-se de bons; á r. TeofJloOttoni 164, loja. (27104)E
CARPINTEIROS — Prèclsa-se7 nobeco do Bragança 24-A.
_____ ' (27418) E

\,J ARGEADOR tipografo, precisa-se. á r. Leandro Martins 88.
• (20228) E

^"kFERECE-STS uma moça paraVgovernante ou dama de com-panhla para uma só pessoa oucasal sem filhos. Resposta a Ma-rla Luiza; A r. Jardim Botânico2'A- (20094 )Eí >T'iLRECE*SE um rapaz domes-tico, com multa pratica c ôtl-mas referencias, lavador de car-VfS...Tel. 27-2714. (14746)E
/ ^r'i!;RECE-SE um rapaz portu-V gu«"»s para porteiro de aparta-montas, c;â relerenctas; á r. Cia-risse lndif> do Brasil 18, Botafogo,falar com c Sr. Otávio. (14782)E
f íl-E-tEtjE-SE um oficial dc pc-¦ Clreiro, 42 anos de idade, por-Sugues, para encarregado de ave-n4ua c casas de co.r^odos e apai--lamentos, com prattt.\. faz todosconcertos_ que lhe pertence, paraconservação, dá boas ref?j*enciasdc sua conduta, a quem Iní^rea-sai-, é favor chamar pelo telelce25-43-16, Manuel do Almeida; á iBento Lisoòa 114, loja, Catete.

(3221)É
í Jl"Elt£CE-SE um rapaz para co-^brador. dando fiança e gaarn-tias, resposta para a portaria des-te Jornal para 3203. (3206)E
í >iFiíiRECE--SE um rapaz dc côrbranca, para os seguintes ser-viços; meiiF-Agelro. copeiro ou ar-rumador. Dá refcrcnclas. Tel. 27-0UÜ-   (9359) EJ >jf liREOE-S-E rapaz datilografo'-'habilitado, dando boas reTcren-cias do sua conduta, tel. 25-0791

(32334)EF-UiREOE-SE rapazrh brasileirochegado a pouco do interior,com pratica para porteiro de edi-flcio de apartamento ou de ho-tel, dando boas referencias de suaconduta, tel. 23-0243. (3233&)E/>FER.ECE-S3 um rapaz para tra-v-7- balllar em confeitaria, compratica; tratar das 8 ás 16 horasTel. 22-8647. (20402)E
i^FICIAL eletricista prccisa-sc na^ Oíicina Luz - Nova Iguassúem frente a estação. (27396)T)í!

(27463) ES
pRECISA-SE de ajudante de al-falato de 12 a 16 anos, á ruaSenhor dos Passos 130, sobrado

(27474)É3
pRECISA-SE um oficial de al-

, fíi'n'e Pnra palltó3; á Praiade Botafogo 152, sob. (27493)E3
pRECISA-SE de uma ncabadelra
r. l,ratlca; r. GanornlCaldwcll_73-A, (27-180) E3
jpRECISA-SE do uma ajudantepara costura de senhora, que-15 trabalhar; r. do Senndo 23.2° andtir. apart. 8. (27433)E3"pRECISA-SE de boas costureiras*¦ e ajudantes adiantadas, com

* nns S^andcs casas de mo-das; A r. Gonçalves Dias 55, 1"andar. (27433) E3

' '-AIXOTEIIIOS ou melo oficiai¦V carpinteiro — Importante fir-ma desta praça precisa de caixo-teiros ou melo oficial carpinteiro,que tenham bastante pratica;apresentar-so & r. Voluntários daPatria 286, das 8 ás ll horas oudas 13 ás 15 horas. (20406) E

/QFERECE-SE enccrador blsca-^teiro ou diária, homem dc to-da confiança, Manuel Correia, tel22-0173. (9423 )E/QFERECE-SE moço de conflan^-¦Ça para porteiro ou enccrador,de hotel; telefonar para 43-5396.dntonio. (27453 )E

/COBRADOR — Precisa-se para^alfaiataria, c que seja rolaclo-nado. esige-se fiança em caria.R. dos Andradas 3-3, 1° andar.Almeida. (274i6)E
/COMPOSITOR — Precisa-se deum; á r. Carlos do Carvalhon. 59. (20246 )E/^<HANFRADo"rE3 — Precisa-se'-'para solas. Fabrica Good-Yeará r. Leandro Martins 20.

(20L73Í?/ COBRADOR ou caixa, o-ercce-so
y rapaz com 24 anos, dandofiança até 2 contos. Respostas pa-ra 8<42, na portaria deste jornal.

 (8742) E/CICLISTA — Preclsa-sc na Fnr-macia Centrnl, r. Visconde dePlrajá 146, Ipanema. (9157)E

/QFERECE-SE um tornante ho-^ nesto e trabalhador, cumpri-dor de seus deveres, com os dò-cumentos necessários, para hotelou pensão de movimento e algunsserviços de casa de familia, comoporteiro de Edificio,, com ótimasreferencias, quem se interessarqueira chamar Sebastião 'Barros
polo tel. 27-4009, das 0 ás 13 ho-ras- (20345 )E
QFERECE-SE um rapaz vindo^do interior, para serviço do-mestiço. Tratar polo tel. 42-1377.Chamar o Sr. Alberto. (3391 )E/QFERECE-SE uma moça de bôav aparência, como datilografa,em lugar de respeito; c favor te-eto.nar para 42-3144. (9041)E
pRECISA-SE boas cncartelra^A deli s na fabrica do fumos, ãrua Nr.juco de Freitas 131-A.

(8032)E
pRECISA-SE dc bons marcenéi-x ros lia fabrica dc moveis La-mas, pro.ximo á Leopoldina.(26.471) Ei

JAUDINElítOS
/QFERECE-3E um jardinciro por-w tugues com pratica de lavarcarro dando boas referencias, tra-tar pelo tel. 23-2270. (27391)El/QFERECE-3E um Jardlneiro en-
y cel-ador, pratico cm limpezade casa. por dia ou efetivo. Aprcsenta rererenclu3, fone 26-2018

(3222)E4
sapateiros e ajudantes
/^ORTADOR — Precisa-sev calçados; r. Leandro Mn. 20.

pariandro Martins
(20JB7)E3

pRECISA-£E dc cortadores na
U ,frabr'ca de calçados An, ti ruaBarfio do S. Fellx 214, loja
liUECISA-SE bom oficial sapateiro, para solas inteiras e 1,.salas, á r. dò Costa, lio. (l'J994)lJj
3RECISA-SE bom ponteador1 llxatíor ds solas, na fabrliacalçados d rua S. Luís Ckm-zaga 5D3, bondos Penha, Rnnioo ePcdreguiho. (31971) E3

¦pRECISA-SE de ajudante de"costura, com p.-atlcá; S ruaTonclercs 189, apart. 4. 3237JE3
pRECISA SE dc perfeitas borda.deiras á müo. trazer amosuht,nuo Sc dá trabalho para .'ora. árua Dois dc Dezembro. 101, Ca-tctO, tel. 23.0407^ (3240)E3
ORECISA-SE? de boas ajudantes«¦ com multa pratica de oficina,para vestidos finos, paga-se bemnfio se atende pelo telefone: aE\aça da Republica 195, píoxlmo4 r. Visconde de -Itaúiia.

(93-10) B3

pRECISA-SE dé um cálxelro pa-

(3334)3 \:::o)E2

pRECISA-SE de uma auxiliar dê* costura Com pratica dé boasoficinas; a r. Palsandú ao. tel. as-®2í.?í  (14933) EU
pRECtSA-SÉ tíc aprendls paraO easa di coetiira, á Praia doRussell 1C4, ápto. '2, 1° andar.

 (27352 )E3T>RECISA-SE dé pérfèlía còstu-relra, estrangeira, so fôr possl-yôl sabendo cortar c provar ves-tidos para ca^a dc alta costiira,A Praia do Russell 134, 1° andarapartnmento 2. 127351 itr.i
tpra^bÍBA 1 : 1

Alfnh

pRECISA-SE de um oficial sa-A pateiro para concertos; á rTcofllo Ottoni 163. (3202) 3»
pRECISÃ-SE de uni bom ofiFiãlsapateh-o. para conccrtos, irua Mareohal Bittencourt, 4, estaçAo do Riachuelo. (0331 )É5
pRECISA-SE dc oficiais dc LulaPouto esteira; á r. do La-vradlo 3. sob. (20333)E3
¥>RECliSA-SE |V3rfeli;o sapateiro* para concertos: A rua deS. Francisco Filho 373. PraçaSete, tel. 23-7S18.  (-?:t7)"E5
pR-ECISÃ-SE do bons oficiaissapateiro LUis XV, ponva cs-tclra, e que saiba fazer ch vvladoRua MartíChal Floriano c\ 10andar. (3330)E^
pRECIS A-SE bom oficial sajv.-telro para conccrtos; á r. Es-tacio de SA 33. (27430 )E5ATIRADOR ~~c chanfrador — Pro-v cisa a Cia. de Calçados D. N.B.: á Avenida Pedro II, 380. pa-ga-se bem. (03S1)E3

de um ajudante dealfMate, á rua do Rosário 141,(32307)13sobrado.
T>RECl3A-£i; bom caixelro^":òm
7,.?rÍt-lc;l ,c:- alfaiataria, rua s.JO-Í CJ, sopraç*0. — (27127) E3

OAFATEÍROS^ bons Dosnm Precisa-se debons pospontadores, paga-sepor peça ou por .nos, Luiz XV, árua da Constituição. 17. (3027ÍE5
ÕAPATErao — Precisa-se de um~ ajudante para concertes, paga-RS bem á rua Visconde de EantaIsabel 3. proxlmo á Praçn 7.

(27I65)E5

/^. SOUZA, báhiar.o, com 22^ unos, ativo e trabalhador, compratica do ranio elétrico c balcãoordenado 350$000. podendo s«rprocurado 4 r. Sfio Bento 25, 2nan':l^'u^¦ (2394) EENFERMEIRA para trabaíliãrparticular, faz plantão á noiteo trabalha durante o dia; tambémda injeções, a domicilio. Telefone23-6021. (3313) E
T^ailLNO-DATlLOGKAl-A — ParacorrèSpondenola portuguesa —Tendo concluído rccínreni;-ntc ocurso, oferece-se ..moca inteligentee ativa. Cal-tns para 33S2, na por-tarla deste jornal. (3362) E
jujNCERADOR — .Prccisa-sc, comreferencias e que carreguetambém marmitas; ã praia do Fia-mengo 10, Sr. Mario. . (3355) E

pRv&CiSA-SE dc bons tupielroõna fabrica de moveis Lamas.próximo a Leopoldina. (26.472) E
ORECISA-fE um bom oficial de*- mareinelro. Senhor dos Passos»-_el- (26833 )E
pRECISÃ-SE de modeladores dé* madeira —¦ Francisco Eugênio371. (2842) E-SE de bom torneiror. Evaristo da

(2.737) F.'
pRECIS/.1 mecânico;Vcig-a 143.

Tj^OlFICIO dc apar^ Pessnn df» i;H«»ÍtamentosPessoa de rõspati&ÁbllUlado.com profundos conhecimentos cgriiide pratica, dpeeja ser adml-nlstrador, gc-ronts ou enearrtsadode grande cdl.clo. 0'Umas Te:c-rencias. Êxito absoluto. Módicaremuneração. A. Gliimarães á ru ido Ouvidor, 55, 1° -and., «ala 4das 9 às 11 horas. (£92'i)LÍ
T^JNCADERK ADORES Precisa^meles oficiais; r.' do Cesta

(3 -^64) E

pRECISA-S'E de 2 rapazes paraA entrosar pasteis em botequins. c ajudar a noite na fabrica ordo-nado 703, casa e refeiçào; á r.Hermerígarda 149. Mclcr.
(31,948)E

pRECISA-SE do meninos paravenderem balas dentro de cl-nemas, podendo ganhar ordenadosdo 603 a 180$, trabalhando das 14 ¦ás 22 horas ou das 19 ás 22 horas;á r Visconde de Itauna 329.
(14506) Ei

pROCURA-SE moça educada, pe-*• ra tomar conta de dois meni-nos que vão ao colégio c outrosserviços leves, cxigem»se referen-cias. Tratar ã rua Prudente deMoials. 500. (19898 )E

|?NirERUtflKA diplomada aterf-dc a domicilio. Oliumar Ma-ria. das 18 ás 21 horas, no' tele-fone 23-U327. *. (263õ)£,

pRECISA-SE de auxiliar de por-A tarla, 110 Jardim Hotel.
(3044)E

1|JNV£LCPEIRAS com pratica —
^Precisa-se; á rua Leandro Mar-uns 4a. (3223)E¦JOVÈBNANTE — Scnlicra demela idade, brasileira, cari-hosa, Independente, ofjrece-separa senhora só ou para crianças,aodendo lecionar as primeiras lc-traa e piano; nBo exigindo gr.ni-do ordenado. Respostas para aportaria deste Jornal a 15134.

(15234)EIMPRESSOR preoisa-se tíc oficialPara maquina pequena; A rualeofllo Ottoni 62. (27491 )E

CI|A UFFEUR S
E MECÂNICOS

/ ^HAUFFEUR — Para particular,' ordenado 2ÕOSOOO. com rcfcl-çoes, « Ay. Atlauticii, 310.

TOVEM advogado, ha poucoformado; oferece-se para au-xillar de escrltMlo de advocacia,por qualquer honorário equltati-vo. Conhece datilografia e tils-p5e aas seguintes horas: das 8as 11 nos dias úteis; das 8 ãsL1 .c aas " em diants, nos Sa-bados; c tod»s as noites e Do-mlngjs; prova sua idoneidade.Cartas para a peitaria deste lor-nal para Z7313. (27318)E

pRECIS A-SE de um ajudante,-1- com pratica de balas e càra-meles; c um rapaz com 17 a 18jncs-  (3166) E
pRECISA-SE de bom oficial depautarão, á rua da Quitanda13o. Papelaria Modelo. (3065)E
piJECISA-SE do um ou umaajudante com pratica paramesa, ã rua Leandro Martins, 14.andar. • (3039 lE
pRECISA-SE de moças e mocos*x com alguma pratica em món-tasem de rádios Mctrotone-Radio.á r. dos Inválidos 143. (32198) E

TlfOÇA Independente, tendo boacaligrafia c sabendo escrevera maquina, deseja coloear-só cmrscr.torlo; cartas para 14918 naportaria deste Jornal. (14913)E
^fOÇAS dc boa aparência, para
r. ""Odeio cabeça, paga-se bem.Fscola Belas Artes, aula professorMarques, das 9 ás 10 horas.

 i 83631E
ATOÇO estrangeiro, falando ln-glès, francês c alemão, pro-cura emprego ou ocupação, comcrdemdo fixo. Ofertas nara 1491)na poriaria deste jornal. (HOlãjÊ

pRECISA-SE bons carpinteiroscom pratica de oficina, rua doRezende 81 a 88.  (27228)Ê
pRECISA-SE de um mólo pra-L tico em farmacla. que saibafazer injccções; tratar ã r. Bela

£Jõ. (9037 )g
P»RECISA-SE de um rapaz com*¦ alguma pratica de botequime do cozinha. Prefere-ss que te-nlia familia; á r. Bvariato da Vel-ga 133.  (2B06)g
pRECISA-SE dc rapa^ com pra-tica do quitanda e carvonriarua^do_.Riachuelo 207. (3198B)E
pRECISA-SE de bolis oficiaisde pedreiro r carpinteiro; arua Paulo de Frontln lil.

(14328)E
pRECISÀ-SE <lc rapazinho para*• cprendlz em fabrica de ben-'sBxigem-so referencias, ã rua Lear.-'dro Martins. 50. (9325) E
pRECIS A-SE de um empregado,

,,com pratica do açougue, quesaiba andar de bicicleta; à ruaMatos Rodrigues 61, Estacio de(14716)ESõ.
J3RECISA-6E funileiros. serra-lheires c soldadores a oxirenioaprendizes, rua Rlaeliuelo 216._ . -. ,  jliuelo 216.íabrica dc Brinquedos. (27120;E 1



JORNAL' DO DRASIL' — QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1938
T>"3CIS.\-CE dc duas moçn.i, pn-A ra serviços leve» de pczasemdj licrvaa; ru Jorge Rudco 112.(20310)E
jSpKOISA-SE de um pedreiro pa-ra pequenos serviços; n r. do
Matoso 348. (3371)E
PRECISA-SE do um lavador, cjuo

que saiba passar c que seja
competente, «e nAo fôr, náo sc
apresente; ã rua Bela 42, Silo
Cristo váo. (1)200 )E?"pRECISA-SE do rapazos para cor

rogar a cabcça c quo tenha
carteira profissional, á rua Ge-
ncral CoUlWoll, 3 58. (2580)E
T>RECISA-SE de um rapaz parabalcão de camlsarla, facilita-
3c a quem. trouxer rcfcrcnclos; A
r. 13 de Maio 41. (3203)E
1>RECISA-SE dc uma boa passa-I dclra dc tornai c vestido.!, com
pratlea dc tinturaria; á rua Pedro
Américo 09. (3235)32
PRECISA-SE de um rapaz paraentregar marmitas c outros
serviços, numa peusAo cm Copa-
cabana: â rua Figueiredo Maga-
lhãcs 93, cxlgem-a; referenda.-,.(3223)E
T>RECISA-SE dc uma moça de

boa aparência, para trabalhar
cm balcão; á r. Rainalho Ortlgáo
!). loja IX. (0331) E
OKECISA-SE dc um rapaz do 14

a 16 anos, quo não faça quos-tão dc horário, para trabalhar em
um botequim c deposito dc pão,
prcfcrc-sc quem não tenha íaml-
tia e dê referencias de sua con-duta. Tratar á rua Carvalho de
Sousa. 29, entre Cascadura e Mu-
dureira.  (20241)ET>A£SADÍ3Ín.V "dc brlm — Pre-JL cisa-se na tlnturarla 'Gloria;
â r. São João Batista 35, Botaío-
go. (20320)E
BUECISA-SE. á

í
do Lavradio

ii. 23, dc puchaclor dc carrinho
dc mão. Prefere-se com pratica.^457)12
PftECISA-SE cg passadeira; ã

rua Dias da Cruz. 624. Mcycr.
(27337)ETJBE.CI3A-SE dc ajudante tio

mesa, a Praia do Zumbi 129.
Ilha do Governador. (27338)E¦JJRECÍSA-SE de menina paracrcritorlo. telefonar 43-1533,
das 8 112 ias 10 horas. (27339)E

Lins, de Vasconcelos 497 (20373)E
|>11ECISA-SE* vendedoras

dc moças paraboa apresentação c
desembaraço, serviço de rua, or-
de nado e 'comissão; tratar gr,
Nilo, ã rua tio Catetc, 00, £® and.

(20373JEÍJreCISA-SE tlc meio oíiclal de
marceneiro, ã rua General Ca-

mura J*Í3. (9525)5
T}REcl:ÍA~SH cie um rapaz paraX limpeza « carregar estrados de
cama; r. Benedito Ilipollto 06.
loja. (274,12)B
PliÈCtSA-SE do um lavador c

pu.ssador na tlnturarla Ws-•bonense; r. Senador Eusebio 114.
(961il)E

fjRKCISA-St: tlc .serventes po-¦«- drolros; rua Capitão Fclix 28.
(9316)E

PrtE0ISA-S15 tlc oficial Tjombjl
ro. que saiba trabalhar cmcalhns; u rua MarquSs do Abran-tes 45, 31 lota, tcl. 23-0003.

(31023)E¦pRECISA-SE do uma empregn-
da para balcão c que conheçacostura, na Tlnturarla Cantena-rio. A rua Condo do Bonfim 253.

(I51£)ETpnECISA-SE do ajudante de
mesa ou fcrmcntelro, ã ruaMinistro Viveiros dc Castro 53,Leme. (3431) E

BRECISA-SE cie mocinha com
alguma pratica de cobrir bo-tões, A rua cia Fássascm 14. na A

Mariposa. (3429) 15
KBECISA-SE do um vendedor

dc pão, com pratica, que dôboas referencias;Ottoni 137-B, rua Teofilo(3412)E
PRECISA-SE cm casa tio íaml-

lia, dc empregado para serviçobraçal, com casa c comida; á ruaUruguai 330, casa G. (3"2363)E
TiRECISA-SE dc rapaz de 18 a

20 anos, para trabalhar no co-merclo dc comestíveis, com reíe-rendas, para tratar das 9 horascm diante; á rua Júlio do Car-
mo, 40. (32302JE
PRATICO tlc farmaciaí

Prc-
cisa-se do um meio pratico.Exigc-so prova de idoneidade; árua General Roca 1. ' (341õ)E•ÕRECISA-SE dõ uni carpinteiro* para oficina; r. Arquias Cor-deiro 054, Tcdcs os Santos.

(3437)E
pRECISA-SE de um rapaz paratrabalhar em pequeno hotel,com pratica de arrumar, limpai-e encerar; r. Frei Caneca 70, sob.

(3443)E"ORECISA-SE de um lavador que* trabalhe com perfeição, natlnturarla José Silva; á r. Had.Lobo 451, lado, tcl. 2C-4292.
(3399)E

T>RECISA-SE um auxiliar paracònsiiltoiio, na qualidade deinteressado; ordenado 400$. capi-tal 3 contos, que será garantidoda maneira que se combinar. Car-tas na portaria deste jornal, para27.510. (27516)E
BRECUSA-SE do uma passadeirapara efetiva, na tlnturarlaGormania; ã Av. Selvador de Sá193.   (3409JE
J>RECISA-SH de moça dc boaaparência o cducaçáo, paraconsultorio medico. Tratar das 11ÉS 12 horas, com o Sr. Alexandrl-no. Praça Floria no 55, 10° an-dar. Edifício Fontes, elevador,fundos. (15133 )E
T>RECISA-SE de um empregado

para. limpezas c entrosar cn-comendas de um atellcr de cos-turas. Eiclgõm-se carteira profis-slonal; ã r. Gonealvcs Dias 55, Ioandar. (2743B1E
T>RECISA-SE de um pintor cum ladrilheiro para biscate; ár. Senhor tias Passos 103.

(27 HO) E

T>R EC J S A - SE dc um pedreiro ct um servente, r. Cajueiros St),
sapateiro; procurar Agenor, pertoda rua Barão de S. Fclin (27431)E
T>RECISA-SE dcna

um colchociro
para rua Senador Eusebio 73.

(3316)E
T>RECISA-sí:~tic um rapaz dc 14•»» a 17 anos, que seja sério, para
pequenos serviços c mandados; A
rua S. Pedro 240. sob. (3*224)E
TpRECISA-SE dc um areiador dc

talheres; rua do Rosário 154.
(3326)E

T>R ECISA-SE dc 3 passa dores c4-2 passadeiras para efetivos; rua
Pereira NunesCamplsta,

Tinturaria
(33-28) E

T>BEC1SA-SE de duas moçascom pratica de embalagem, uoLaboratorio c Farmacia, Cordeiro;á r. da Constituição 43. (27442)ET>lNTOR — Precisa-se, que sejadesembaraçado e comoetcnte;quem não estiver cm coudiç6.-s, cfavor não se apresentar. Tratar árua Silveira Martins 82. (32163)E
T>UA Coração dc Maria 242-A,v Mcyer — Prédio com sala,quarto, conlnha, banheiro, etc. camplo quintal. Aluguel 180$; tra-tar pelo tcl. 23-4293, das 15 112ás 17 horas, com o Dr. Mendes.

 (2763)E

A LUQA.M-SE no oDUtro, g grau-«clea prédios, Juntos ou sopa-rados, para grandes casas comer-ciais, companhias, ctc. Trata-, cã rua S. José 50, 1° andar, como Sr. Vítor. (0338)12
A LUGAM-SE «ala c quarto, Jun-•^•tos a casal de trato, em cnsadc casal naa mesmas condiçôss.Conforto « aaselo, ã Avenida Memdc Sã 201, sobrado, proxlmo APraça Cruz Vermelha. (14857)12
A LUGAM-SE dois quartos com"¦café o mobília, para casal ourapazes, casa de família; ã ruaFrancisco Muratori, lo, npto 4.

(3074)12
A LUGAM-SE sala e quarto pura^ casal ou solteiro, podendo co-alnhur c lavar; á rua Frei Ca-neca 129. (3073)12

ALUGA-SE cm ca-sa dc se-^orasó, uma bonita sala bem mo-bilada, para um cavalheiro de fi-no tratamento; ã rua Paulo deFrontln89, sobrado. (32153)12* A LUGA-SE boa casa ii rua lüT-baiana, 11, Grajeíi, as chavesuo 13, aluguel 3U0.$u0u; trata-sc ãAV. Salvaaor dc Sã( 226.
(9143)12A LUGA-SE cm casa de família,um quarto, podendo lavar ccozinhar; á rua cio Riachuolo 315,tcl. 22-6405. (20112) 11

A LUGAM-SE quartos para mo •
" cos do comercio, em prédionovo, com multo asseio c ordemc com bastante agua, preços dcE0S c 90S; r. dos Arcos 83.

(2903)13A LUGAM-SE sala c quarto, jun-tos, a casal sem- filhos ou asenhores dc respeito, uniccs in-
quillnos, praça Cruz Vermelha 34,2° andar. (2957) 12
ALUGAM-SE quartos para mo-

ços do comercio c casais quetrabalhem fóra, cm prédio commuita ordem c bastante agua, prc-cos de 85$ c 90$; á rua do Lavra-dio 144. (2964)12
ALUGA-SE uma esplendidasala de frente, mobilada, pa-ra um casal ou dois senhores dealto tratamento; á r. Paulo deFrontln 53. (3127)12
A LUGAM-6E cm pensão familiar"salas e quartos mobilados com

pensão, rua. Silvio Romero 20,tel. 22-3350. (27279)12
A LUGA-SE bom quarto, mobl-lado, a senhor, cm apartamen-to dc casal, á rua do Riachueio,340. apart. 25, 3o and. (32203)12
A LUGA-SE uma sala mobilada,a um senhor, com relativa

liberdade, á Av. Mem de Sã, 234,2° and. Tem telefone. (3039)12
ALUGA-SE uma sala de frente,em casa de família; r. Paulo dcFrontln 133. (32114) 12

A LUGA-SE a casal distinto, umJ.X. quarto mobilado, com café c'.emanhã, aluguel 130$COO. á ru-.iSilvio Romero, 37. (27197) 12

A LUGAM-SE duns aaltia d* tr<*n.* io. Brando o iuqucj..i Jantar,ou nAo para ea al ou p\.-a rapa-zea; ã ;i" i d.v C.\nílclari.i 89, Iolindar. i32iu|12
X i,uo.\m>ej! cicado. 859, úliníõs*** comodos; á r. Frei Caneca 382,Chaves com a encarregada. Tratar¦I r. do Mercado 13. (20330)12
ALUGA-SE por 103Ç, ótimo co-modo; ã r. do Rezende n. 90.Chaves com a encarregada. Tratarli r. do Mercado n. 13. (23.239)12
A LUGA-SE quarr.o u Av. Mem^*-dc Sã 40, sob, casa de peque-na íamilln. (3231;) 12

A LUGA-SE bonita sala indepcn-
dente, frente de rua, por 110$.Casa sossegí.da; ã r. do LavradloR. 151. (14983 )_12

LUGAM-SE mobilados, sala c
quarto dc fronte, com muitaagua c tr/efone, a pessoa quo tra-balhem fóra; ã r. Santa Luzia 530.(11989) 12

A LUGA-K-E uma grando «ala'*>!0i)i todas as comunidades, amoços ou a caiai qu.i trabalhatora) r. da Carioca 3.1, 2" and.
(3-4)4)12ALUGA-SE una saia tio frente,

para casal, com pensão, comou sim mòvils; r. Sjiiador Dantas33. 1" andar. (3W5)12

A LuüAM-jjli coal'ortavcis
apartamentos c cônsul-

torios no novo edifício do
Liceu Literário Português, á
r. Senador Dantas 118. —
Tratar na portaria.

(C 65.686)12
A LUGA SE ã rua Teofilo Ottoni-*¦*•155, Io and., uma f*Uá dofrente, com 3 Janelas para a ruaUruguaiana. (9358)12"A LUGAM-SE salas c quartos^•bem mobilados, com ou sem

pensão; ã r. Paulo de Frontln 16.
(9377)12

ALUGAM-SE quartos, ã r. do•^•Lavradlo 23, a senhor do co-mcrcio. Pcdcm-sc referencias.(9153)12
A LUGA-SE ótimo quarto, a pes--^"Vsoas que dém referencias, tam-bem um porão pequeno; pôde la-var c cozinhar; r. • Riachuolo -115.sob. (S'335)12
A LUGA-SE espaço para um bom-"¦gabinete dentário, com 2 ja-nelas para ã Avenida Rio Branco;Av. Rio Branco 143, 3° and.

(3334)12
derua

A LUGAM-SE quarto c fcaiafronte, iudependentes; ãdo Lavradio 114, 2o andar.
(13031)12

A LUGA-SE grande sala de fren-tc com três sacadas, serve pa-ra ciunlquer ncsoclo. escritório oucipl. Praça TLadentca 80, Io an-dar. (27400)12
Aliioji.cr» — Quarto com Jane"-s" a • Ias, ar livre, mobl-lado e com pensão, em casa defamília de respeito, a rapaz docomercio. General Camara 11 a,sobrado. (0531)12

A LUGA-SE uma linda sala, com¦*¦ duas sacadas do frente c umapequena saleta. de espera, por 1703,com entrada independente, naAv. Almirante Barroso 21. 2" an-dar, ao lado do Clube Naval; tra-ta-sa no 1" and. 120143) 12
ALUGA-SE cm casa de família-"¦séria, salas de frente c quar-tos para casais ou rapazes; á ruaFrei Caneca 52, sob. (27493)12A LUGA-SE quarto a moços sol--t*- teiroa; á rua Monto Alegre 30.

 (3425) 12
A LUGA-SE saiu de frente corn

peuslo a casal por 2'30S ou a2 rapazes por lúO?; A r. ÁlvaroRabelo 47, sob. tzl telefone 42—£370. Salvador tia Sa. (27.234) Í2
A LUGA-SE sala para costura ou

qualquer ne^oeio ã r. 7 de Se-tembro 14<I 4o and. Elevador.
(9.487.112

excelente sobrado, áAvenida Mem de £á,270, tendo cxcclcntcs acomoda-
çóes para familia de tratamento.Chaves no local. Tratar á rua doOuvidor 90, Io andar. Tel. 23-1825. Ramal 20. (C70310)12

A LUGA-SE uma sala mobilada,independente,' com ou sem re-feições, com relativa liberdade; ár; Carlos Sampaio 07, Io pavimen-to. Tem* telefone. ^3393) 12

A LUGA-SE sobrado com 3 quar--^•tos, sala de Jantar, cozinhacom fogão a gãs, banheiro c quin-tal; á rua do Lavradio 123. Telc-fone 42-0254. Sr. Moreira.
. (15082)12

A LUGA-SE bom quarto a umcasal que trabalha fóra. c*ipara moços; ã rua Silva Jardim,13, proximo ao Rio Hotel.
(3298)12

ALUGAM-SE duas salas de fren-te para qualquer negocio noío andar da rua Uruguaiana 43,trata-se na loja. (27037)12

T>RECISA-SE de uma moça ativa
para ajudar em salão dc ca-

bclelrelro para senhoras; trata-S'
com o Sr. Maurício, r. Had. Lobo¦108-A, Junto ao Cinema Velo.

_ . (S'348) E
TpKÊCISÃ-SE~dc um polidor. rua^ General Camara 335. (3354)E¦pRECISA-SE de um meio oficial

de gasista quo trabalhe bem
em fogões e aquecedores, que sejadc confiança c dê referencias; rua
S. Francisco Xavier 574.

(9404)E
|>R£01SA-SE auxiliar dc conta•*- bilidade e correutista que sai-
Jda eserever ã maquina. EmpresaElectro Hidraulica, rua FranciscoEugênio 371. (3300)E
eR£CISA-£E bomtrtU*o eletricls-

ta para biscates ã rua Silvei-
ra, Martins 115. lo.la. íl' cnousadoapresentar-se quem não fôr com-
pe tente. (3599) E

d-e um oticiel bom-
idraulico; r. Buenos Ai-

res 225.  (9535)E
ÕRKCT SA-SE a r r u m a d or c om1 pratica dc pensão; à rua Cor-
rela Dutra 131. (32284) s

Brecisa-s:beiro

._ Precisa-se de boni
r. do Senado 231

(27303)E
BINTOR^Soficiais Ã
T>REcT.H A -SE um Impressor paraJt maquina pequena ã r. Sena-
dor Euzebio 33. (27383)E

15A-SE oficial encaderna-
dor ã r. Senador Euze'o'.o 33.

(273f.7 )E
RECÍSA-SE dr i:m trlciclista
com tocJos oh doeumentós; á r..Senador Pompeu 133. Fabrica dedcces. (20Í37)E

|>BECISA-SÈ dc dois aprendizes-*¦ de marceneiro; á r. Barão dc
S&o Fcllx 17£._ (20421) E
KRECISA-S3 para fabrica debolsas de senhora, moças e ra-
pares com bastante pratica, pa-\\\ meia o maquina; ã r. da Con-c;«ção 130. (20422) E
"ÕRECISA-SE dc um bom car-*- pinteiro c pedreiro, que pos-sam tomar conta dc qualquer ser-viço c um pintor. Rua Had. I.o-bo 143.  _ _  (32235) E
T>RECJSA-SE de um bom for-nelro com pratica de confci-tarla. 7 de Setembro 133.

 (15023)E"ORECISA-SE dc um bom lava-dor — Tinturaria Camerlno.Rua do Camerlno 20. (32314 )E
T>RECISA-SE de um oficial ele-tricista. p;ira força c lu'£ c umaprendia — Marlz c Barros 409.— Tel. 28-2451. ¦' (32321)E
T>RECISA -SE dc moças para ser-•*- viço de empacotamento, á ruaSenador Pompeu. 179. (20298) E
1>ASSADEIRA dc vestidos —A Prcclsa-se na tinturaria Bue-nos Aires; á r. Salvador Correian. 56. Leme. Quem não for cmcondições c favor náo so apressn-tar._ paga-ss bem. (32323)E
T>RECISA-SE dc um tingldor,1 paga-se 25SOOO: trata-se á r.Antunes Maciel 37. (27314)E"ORECISA-SE bom passador. Tin-1 turarla Mundial, r. S. Cristo-vão 302, fone 28-5122. (9433 )E
T>RECI3A-SE tíc rapaz de 10 a20 anos, para entregar mar-mltas e diversos serviços de pen-são. Tratar á rua 1°. de Março37, sobrado. Exlgcm-sc reíeren-ci0^- (3363) E
T>RECISA-SE um ajudante dcmesa. Aristidcs Lobo 91.

(M72IE13REC1SA-SE dc um menino ate
,, 1* anos. pa.r.a leltcrla; á ruaMariz e Barros 248, fundos.(14837)ET>RECISA-SE de um fermcntêíro,* a r. Barão do São FclLx 219.

QESHOEA viuva ainda moça,^ sem filhes, com longa prati-ca de afazeres domcsticos, oíero-cc seus serviços para dirigir pen-são ou casa de familia. Poden-do ser procura-la; á r. D. Mariana12S, Botafogo. (2337)E
QERRALHEXROS — Prccisa^sêTã^ rua Aristides Ix>bo 122 RioComprido (3Ò31)T

ALUGA-SE quarto e uma sala,•^¦na casa de um casal com dl-reito á cozinha; á r. Frei Cane-ca 253, c. 12: (9ri0;12
ALUGx\-SE um bom quo.rto c'cfreur.c, com sacada, a casal,pode cozinhar e lavar, únicos in-
quilinos, em frente á Igreja dcSantana, á rua Júlio do Carmo.:D,_apart. 3.  (27181)12
MLUGAM SE t;alas c quartos,bem mobilados ou não, a ca-sal sem filhos ou a senhor detratamento, com relativa liberda-de, á rua dos Arcos, 41. (3030)12
A LUGAM-SE, ótimo quarto c sa-¦^la, independentes, á Lad. Pc-dro Antonlo, 42. (14325)12

QENHORA sem compromissoOfercoe-sc para acompanhardoentes.,tem pratica de nervosos,ou para qualquer serviço domestl-co; c boa cozinheira, telefone 29-2238. (1401-1)13
OENKORA- d-e todo respeito pro-^ cura colocação de inspetoraem um colégio. Di ótimas refe-rencias. Procura-la cm Botafogo;á r. D. Mariana 12.5 ou deixarcarta para 2025Ü na portaria d"s-to Jornal.  [20266) E
QENHCRA nortista deseja cn-contrar casa de pessoa só oucaeal sem filhos, para trabalharcomo governante. Cartas porta-vor para 27389 na portaria dcpa;Jornal. portaria deste(27359)E
CENHORA de meia idade, para^ governante de uma pessoa sóe de recursos — Precisa-se, á ruada Capela 171. estacÃo de An-chlata- (27470 )Err^iPOGRAFTA —- Preeisa-se um-*¦ compositor; á r. Teoíllo Ot-to"i 123.  (15013) ErjprpOGRAFIA — Compositorbom — Precisa-se ú rua Teo-filo Ottoni 100. (14937 )ErpiPOGRAFIA —

Precisa-sc. ã r
- Distribuidor —
ua Ivlayrlnk Vei- (15133) E

T7"ENDEDOR — Precisa-se, com* conhecimento ns, praça, prefe-re-SG portusuês, ã rua Buenos Al-rcs. 43, sob. (3144)E1
^¦SNDEI^OR — Preeisã-se para* balas, bonbons e caramelos;ordene do 300$ mensais c ajuda<•:> custr-s; tratar á r. MItuüICouto, 85. S" andar. (0320) E

ALUGA-SE o prédio da r. AssisCarneiro 123, as chaves e in-formações cm frente ao n. 152,Piedad-e. (2979)12
A LUGÃ-SE grande sala para es-" critorlo: á r. S. Pedro 103. Ioandar. Tem elevador. Chaves como engraxate. (3115)12
A LUGA-SE por 275ÇÕ0Ò, a casal,

um contrato dc metade iiulc-
pendente do Io andar, proxlmo ãr. Rlachuclo. com 2 bons quar-tos, sala de frente e pequena co-ztnha, com fogão a gás. Trata-seno local, á r. Monte Alegre 71.

(20234)12
ALUGA-SE aposento arejado cdecente cm casa dc família detratamento. Tel.; 42-9252 — RuaSantana 201, Io andar. (32103)12

A LUGA-SE, A Av. Passos 22, ma-
unifica sala dc frente, paraqualquer negocio. (9315)12

A LUGA-SE modesto quarto de¦^¦frente, mobllaílo, a rapaz detrato, com relativa liberdade; árua da Assembléia 87, 2o andar.
<27.399) 12

A LUGA-SE uma sala para casal-^ou rapazes, mobilada, com pen-são; r. Ubaldino do Amaral 19.
 (27434) 12

A LUGA-SE quarto muito areja-do com ou sem moveis, boapensão, cm casa de familia, a ca-sal dc respeito ou a moços; ruada Assembléia 28, 2o. (9555) 12
A LUGA-SEtamento.SE para senhor de tra-

com entrada independente, casadc casal sem filhes; á rua S. Pe-dro 184, sobrado, tem telefone.
(27332) 12

A LUGA-SE parte de uma loja^com força ligada e telefone oupara deposito; também se alugabancos para. marceneiros, commaquinas; r. Lavradio 123. Tel.42-025). (15024)12
A LUGAM-SE ótimas salas dc-Afronte muito bom mobiladas, acasais ou cavalheiros; ã Av. Memde Sá 272. Tcl. 22-S704.

(27394)12

A LUGA-SE sala dc frente, podocozinhar c lavar; ã r. Barão dcS. Felix 33. (0.483) 1'3

ljJM, "(prtaminlo — Aluja-ío • \ LUGA-SEótima tiila lutlcjmi Jiaiu», jí.mii Carlos ninoveis. Av. Henrique Valadares'102, apart, 43] 4" andar, elevador,i23058)12
l^n. lieydonrelch — Altoa dã¦^Confeitaria Dni/illclra — Clne-landla. Alugam-.';e ótimos aparta-mentos o salas avulsa?: serviço deretclçôca iu prédio. Trata-se uoproprlo cdlflclo. na portaria; arua Álvaro Al vim 21. iltU33i!2

ffM apartamento, na rua Oonc"tJ ral Cáltlwell. aluja-ae u casaltlc tratamento c som fllliós, con-íortavel qmrto com direito as de-mala dependanclas Inclusive salade Jantar. Informar pelo tcl. 29-1330. . (20101)12
T O .TA üe calçados — Aluga-iôTu Av. Marechal Kcrlano 27.

(2720)12T OJA — TraapaÊs.x-r.e com arma-
ÇAó por 1:100(fU00, aluguel de2009000. Vor e tratar ú Av. Ma-rachai Fiariam 12. (3103) 12

LOJA — Aluga-se a da rua
General Caldwcll, juntoao Banco Ultramarino, ,cs-paçosa c muito arejada.' —

Chaves, no Banco. (8305)12
T OJA — Aluga-se A rua do La-¦*-' vradio 172. Tratar: Bastos deOliveira S. A.; à rua do Ouvidor"•^50.  [1Õ0_59)12
/^'TIMO prédio—Alusa-jc o pre-^ dio da r. Senhor dos Passosn. 131, lòja c sobrado. R. Condede Bonfim 44, telef. 28-5150.

(20411)12/yriMA ssla c bom quarto, alu-^ gam-se cm casa de família.Tem garasá. R. Figueiredo Maga-lhsies 91, tel. 27-0701, Copacabana.
 (32245)21

pRECISA-SE ótimo 2° andar,"a
quem ficar com os moveis.Trata-se á rua. dos Andradas 51,2° andar, proximo ao Largo de S.Francisco. Não se atendo por te-lcfonc. (3337) 12

A LUGA-SE o 1° pav. da r. dos^ Inválidos 93-A, com 2 quar-tos c uma sala. cozinha, banhei-ro completo; chaves no armazémt*.-ata-se á r. do Riachuolo 23.Tel. 22-1GG7. _((9.497) 12
/i LUGA-SE a cavalheiro distln-to, que trabalhe fóra, cxcelen-tc qu.*.rto, com ou sem mobília, cmapartamento; único inquilino. Te-lefojv.r para 42-8863. (32233)12

ALUGAM-SE uma grande sala,outra menor c quarto, mobi-lados, independente, a cavalhei-ros, com liberdade relativa; á Av.Mem dc Sá 231, 3». (27452) 12
A LUGA-SE metade de uma ca--^sa; ti r. Carlos de Carvalho 20,térreo, a casal ou pequena Xami-Ha. (3386) 12

ALUGA-SE um bom quarto cmcasa de família, a casal semfilhos, sendo únicos inquilinos; atravessa Bemtevl 18, sob. Vila RuiBarbosa. Centro. (32357) 12
Aluga-se ala de frente com3 sacadas, cm casadc familia dc respeito, a rapazesdo comercio. General Camara 118,sobrado. (9532)12

ARTAMENTOS novos, HÃO liã^Abi
timos com 3 quartos, sala e do-mais dependcncias. a r. Paulo deFrontJn 90-A. (Esplanada do Sc-nado). Podem ser vistos a qual-quer hora. Informa-se pelo tcl.25-2535. (14GG3) 12
Apartamento — Aiuga~-se ótí-mo, proximo á Praça Tiradcn-tes. Tratar na Casa Fortes —Praça Tlradcntcs 13. (9259)12

A PARTA MENTOSnnr.i fiimllln Alugam-se para família, com todo o

\ LUGA-SE ótima, casa comple-tamento reformada, com 3quartos, duas salas, cozinha, ba*nhelro completo c tudo novo. ãrua Sousa Franco, 127. Chaveapor favor na quitanda da esqui-na. Aluguel SOU.ÇOOO. Tratar comMario íioronha, 25-2378 ou 4'J-0763  (20JG2) 12

ALUGAM-SE quarto e sala pa-¦^*-ra casal ou moços, tem fogãoa gás, á Ladeira João Homem 67.
(3020) 12

A LUGAM-SE, saia de frente e•^¦quarto, proprios para escrito-rio ou morada, a r. Pedro I.°, 31,antiga Espirito Santo. (27095)12
ALUGA-SE ótima sala, á r. doOuvidor. 123. 2.° and. TratarOuvidor, 123, 2na alfaiataria. (9201)12

ALUGUEL DE
CASAS E COMODOS

CENTItO
A LUGA-SE ótima vaga cm am-"pia sala de frente, a rapas cusenhor, sem pensão, casa de fa-milia, perto do largo de S. Fran-cisco; r. dos Audra"das 23. 2° and(3234S)12A LUGAM-SE vagas para rapazesdesde 160Ç, casa de familia mi-ncira, com todo o conforto, náofalta agua. tem telefone. Aveni-da Passos 34. (1435)12
a LUGA-SE sala á r. da Cario-^ca, 34, 1.° andar, por 805; tra-tar_ua_ioJa.  (23460)12"LUGAM-SE amplos salões;-à-ua Uruguaiana 113, lnronna-gõea na loja. (2837)12
A I.UGAM-SE, sala de f-ente, com3 sacadas e quarto, ambos commoveis o também díi-ae pensãoaluguel 180? c 2509; tem tcleto-ne, á r. Gen. Camara, 270. sob.

(2793)12
ALUGA-SE sala de frente, à ruaCarlos de Carvalho, 6.

 (3730)12
A LUGA-SE boa f.ala de frente,com quarto Junto, bem mobl-lados, com peneáo dc primeira, ba-nheiro moderno c fprtura dagua,em casa de familia de todo o rcs-peito. R. Sete de Setembro 101.Io andar. _ (14603)12
A LUGAM-SE dua^ salas de fren-^"•te. Independentes, Juntaj ouseparadas, com multa comodlda-de, preço modico; á r. S. Bento 23,S° andar, esquina <la Av. Central.

(2829)12A LUGA-SE bom quarto de fren-^¦te. em casa de familia. à ruaD. Qcrardo, 5. (2604)12
A LUGAM-SE espaçosas saias no"2° andar tio edifício novo Ju-lio Cr^ar. á rua Busnos Aires' 101.tratar no terreo. (8831 í 12
A 1.UUAM-SS salas a 1205000.-•^quartos a 63» e lios. P.ua San-tana 83. Rlachuclo 373. Av. Sal-di si 183- Brande sala por110? c Gamboa 1S1._ 1,2378) 12

ALUGA-SE apto.' de lrcntc, á r.^**-do Rlachuelo. 350, com todosos requisitos modernos, para fa-milias; só sc aluga a famílias bemrecomendáveis; quem não fòr nes-sas condições c . .vor não £e apre-sentar. Tcls. 42-0030 c 12-2098.
(9212)12

A LUGA-SE um quarto cm casade família. Rua Teofilo Ot-tonl 202, 1 andar_ j^32171) 12
A LUGAM-©S Juntos, 2 cxcelen-^*-tes andares com todo confortopara grande familia ou pensãodistinta. Exige-se contrato c fia-dor; á Praça dos Arcos 8.

 (3105)12

A LUGA-SE um quarto de fren-•*"*-tc, no Beco da Musica 8, cmcnsa de respeito, perto do Merca-do Novo. (20143112
A LUGA-SE uma boa sãhi dèfrente, com pensão, a rapazesdo comercio ou a casal, na rua1° de Março 13, 2U andar, tel. 23-3173. (9-133) 12

ALUGAM-SE duas ótimas salas-^de frente e quarto, com rela-tiva liberdade a rapazes solteiros,á Av. Marechal Floriano Peixoto112; trata-se na mesma. (3109)12
A ' RUA DOS ANDRADAS 84 —

Apart. 8 — Io andar. Preci-sa-sc dc uma mocinha para osserviços leves tie um casal.
(3100)12

ALUGA-SE grande quarto comduas janelas, em cosa de res-
peito, a casal que trabalhe fóraou rapazes, tem fone; rua AndréCavalcanti 110.  _|11912)12
ALUGA-SE uma sala de frente

para rapazes, cm casa dc fa-mllla; á r. Carlos dc Carvalho 69,2o andar, aluguel 120$000.
(3253)12

A LUGA-SE quarto vasio, com ou"sem pensão; á rua Carlos Sam-paio 1, terreo. (9274)12A LUGA-SE magnífica loja comsobrado separado, cm bomponto comercial, cervindo paraqualquer negocio, á rua do Nun-cio 37-B, chaves na loja de radio,po lado. Tratar â rua Uruguain. 2C3. telefone 43-1517.
 (32027)12

ALUGA-SE apartamento, mobl-"lado, bem arejado, não faltaagua, 5 minutos a pé do .centro,á rua Francisco Muratori 103.bondes tie Santa Teresa. Ia para-da depois da Porta da Ladeira.
(3323)12

ALUGA-SE ótimo apartamento52. 430?. Edifício íbiâ — Av.Henrique Valadares 143. C. Tel.42-4303. (31841) 12
A LUGA-SE um quarto a moços"¦ com ou sem moveis, em casade família, muito ventilado: A ruatio Rlachuclo 103. (19394)12
A LUGA-SE ótima sela, própriapara relojcelro. alfaiate, tí-en-tista ou outros fins comercial!*,tem instalaçóc.i.\agua, gis « luz.no moderno prédio da rua BucnoeAires 147-A, tratar no sobrado.

 13198)12ALUGA-SE sala c quarto, com•"* ou sem moveis, em casa defamília estrangeira; á r Paulo deFrontln. 118. "Tem telefone.
(32274) 22

A LUGA-SE uma pequena casa: Ãrua Visconde dc Itaúna 97:t*atar no sob,- t3227jU 21

A LUGA-SE quarto mobilado,^terreo, multo arejncto, íiíio la-va nem cozinha, tem telefone; ar. do Rezende 194. (9429)12
A LUGA-SE um quarto por 805,*^*-para dois mcçcs ou casal quetrabalhe fóra ou oficina limpa,na rua Visconde do Rio Branco23.  (14927)12A LUGAM-SE quartos para cã"-^**-sal, com pensão c para rapa-zes, mobilado. Largo de São lJran-cUeo 23. (14324) 12

•' LUGA-SE por 220Ç, sala, quar-¦*¦*¦ to, cozinha, com 2 meses, cmdeposito. Rua 20 Cc Abril, 7, so-brado. (3353)12

conforto moderno c por preçosmodicos; ã r. do Senado 131.
(27033)12

pENSAO MEDI NA — Exclusiva-mente familiar — Alugam-sequartos c sala dc frente, com pen-Pilo c com ou sem mobi li a, a ruaEstaclo. de SA, 133. (19343) 13
Y>A®SA-S£ o contrato do soDra-do da rua General Caldwcll,1C3, com 4 quartos, duas salas,saleta, dispensa, ete. Nâo faltaagua e tem bom quintal, poloaluguel cie 300ç. Trata-se no lo-cal. (E332)12
£\UARTO grande — Aluga-se,com todas as comodidades, acasal ou a pequena familia; á r.do Rlachuelo 240. (27420)12UARTO pequeno — Aluga-se.rve só para uma pessoa, com• rua do3 jnva_

(150S3)12

o prcdlo da rua Siloiu7, cn torminacAude pintura». Tratu-us A r. Mala Lu-parda n, 7U._E_,Lac:o. (33278)13
A LU ei A-fcE u m comodo. parl\~um^casal eom filhos ou in^oa so,iuUopondento o tem cozlnlia te-parada; a r. Estaelo dc Sa 00,fundos da casa dc aves.

(9380)13A LUGA-SE bom quarto, a rapa-ms ou cisnl; il r. S. Roberto11. 30, Estaclo. (32312)13
A LUCA-ÊE quarto a cas.il semílllio c que lido cozlllliiSf ou asenhora de respeito, uhlco'lp.qulll-no. R. Sousa Novei 14, tríinsver-sal a Maehadj Coelho. (27.SSC)13
À LUGA-SE a rua Mala Lacerda¦'¦*•73, um prédio. Chaves lio 72.obras, por conta do oroprletarloou do inquilino. Tratar á rua dono3arlo 135, 4o andar. Correta.9214)13

Tp.M casa bem arejada — Aluj;.'-^ sc confortável quarto mobila-do, 1203000, á rua Mala Lacerda.73. (9033113

PltAlA FORMOSA
A LUGAM-SE em prcdlo novo,
rrsalas e quartos, com a^ua cor-rente, podendo lavar e coalnhar;a c. do Livramento, 2UJ, EdifícioLivramento; tel. 43-5582.

(77193)14ALUGAM-SE salas por liO^OOOc saia e quarto por iGO-snoo, árua uo Livramento ItiS. salas emprédio novo por 120.$; d rua daUsmoóa 181; Santana 83.
(2373) 14

A LUGAM-SS quartos; á rualJa Gamboa 105. (0131) 14
ALUGAM-SE quartos para ca-sais, cm prédio novo. commuito assolo e ordem, com bas-tante agua o grandes áreas, pr*:-ços de SOS <1 00S; rua do Livra-monto 211. (29S5 114

A LUGA-S1ÍA'»¦ cm fren

3 —
na FeasAo líudson,•nto ao America Hotel,ampla í-ala com mobília nova,agua corrente bom p.umidto «• umavaga pura rapiia c(p tr.<1o o rca«peito; Catetc 237, 25-1177.

(14910)10A LUGA-SE? uma snln: fi rua Ba-*•rlrilo de üuarntlbn 133. Cnlcte
 _ (203 !•!) ÍÓ

À LUGA-SE, ri r. Santo Amaro•**08, apartamento Indopcndente,ccmi sala, quarto, bailliclrò c kti-ohcncllc. (1Q48011S
ALUGA-SE o prédio da r,~~Vo-
, , luntarlos da Patrla 481, comdois pavlmcntos, cinco quartos,quatro salas, cópa, cozinha, po-rao habltavcl, entrada para nu-tomovel; ás chaves por favor namesma rua n. -117. Informaçõescom Sheiielder; ã r; 7 do Setembron. 107. Tel. 42-8718. (20381) 1SA LUGA-SE quarto, em casa defamília, a casal ou pessoa dotratamento; ü. r. Pediu Américo»• 33. Çatcte. (141)71) 16
ALUGAM-SE quarto c sala eoin** entrada Independente, cm casaoe um casal; á rua Santo Amaro01-A. casa 4, Catetc. (3201)16
A LUGAM-SE 2 bons quartos pa-xl-ra rfipja». á travessa do Mos-queira, 23. 2" and., apart. li:tratar pela jnanhã. (3240) 1G
ALUGA-SE um quarto íl casallf:cm filhos: a r. Marquesa deSantos 41. casa 17. Largo do Ma-chado, aluguel 120';. (9372) 10
A LUGA-SE esplendida sala de>•^frente, para pessoas d2 trata-mento que trabalhe fóra. em.apartamento de senhora distln-ta; á r. Silveira Martins 122,apart. £02, tel. 23-3231.

(9303)16

ALUGA-SE por 230$, boa casa
para familia, limpa e como-dos multo grandes; á rua Vldal cicNejreiros 43, Santo Cristj.

(20059)14

Q
pensão ISOSOOO;lidos 20.
QUARTO —
V&sa de fai Aluga-se um cm ca-familia, a pessoas quetrabalhem fóra. n?.o falta agua;á r. Santana 113, 3o. (32240)12
QUARTO cmsenhora só — Aluga-se a ca-

apartamento
valhclro. tratar da,ras. Tcl. 42-1484. 10 ÉS 18 lio-

(15133)12
AUARTOS, a casal c vagas a rd-

pazes distintos — Alugam-se,com pensão, á rua General Ca-mara 84. 2o andar. (3120)12
T)UA iílachuelo 99 — Alugam-se" lindo quarto, pintado dc novoe encerado, por 110?, e uma sala,com grandes acomodações, por1405000. Casa de ordem e sossego.

(14815)12
SALA de frente — Aluga-se paracasal com mobilla moderna evagas para rapazes em prédio no-vo; á. rua da Constituição 23.

* (2803)12
uüüRADO — Aluga-se a r. Se-^ te de Setembro 183. servido
por elevador, trata-se na loja.

(2709)12

Apartamento 
— Aiuga-se

para familia, pintado dc novo,com dois quartos, duas saias, ba-nheiro, cozinha, terraço com tan-que; a r. Rlachuelo 233: preço450$000: tratar á r. Domicio daGama 44. Apartamento 4.
(14799)12

Apartamentos
requisitos modernos. Aiuçam-cc,
por 440? e 400Ç. Rua do Rlaehuc-lo 405-A. Ed. Antonlni. (32303)12

A pXrtamento = Trãspossa-"se na cinclandia, com sala cbanheiro completo, cm boas con-dlçúcs. Informações pelo tel. 42-GS0S, COlll Alberto. (32339)12
A2ARTAMENTOS Av. Mem
apartamento n. 2. do lò andarcom uma sala, tres quartos, ba-nheiro, cozinlia c quarto de em-pragada. Tratar; F. R. DE AQUI-NO £: CIA. LTDA. Av. Hio Bran-co. 91. G°. salas 1, 3, 3 e 7. Telefone 23-1831). (13104) 12

SALA de frente, mobilada, alu-ga-se a casal distinto ou a se-nhor dc trato. Entrada indepen-ciente. Relativa liberdade. RuaFrancisco Muratori li-A.
(27237)1

A LUGA-SE armazém c soorado•^•para pequena industria ou ae-poslto; r. Sllvino Montenegro,Saudc; chaves a. 70, proximo aoCâls do Porto. (3-1876) 14
A LUGA-SE um sobrado, para fa-¦*** r.iilia, com porão; á 1*. RegoBirros, 61. perto da Cantral. Chi-ves na venda. Tratar á r. MonteAlegi-e 63. (11.092) 14
£ *.\bAS

trulr. Acaoaclas cie cons-dois quartos, sala. cozi-nha c| fogão a gás, banheiro eárea, A r. do Pinto 102 (SantoCristo). Trata-se no Bâco Es-oadinhas da Conceição n. 2, so-brado (transversal 'á r. do Es-corrcga) das 7 ás 9 e das 17 as13 horas. (23324)14

MANGUE
ALUGA-SE metade de sobrado;" a r. Visconde de Itaúna 153-A.Praça 11. (27211)15
A LUGAM-SE cj\-;.rto c sala, sem^ moveis, podendo cozinhar elavar, cm casa de sennora so; arua Presidente Barroso, 12 apar-tamento 4. (9012)15
A LUGA-SE por 170?000 mensais,a casa I da rua Nabueo dcFreitas 124, mediante carta dcfiança ou deposito dc 3 meses;trata-se com Castelo Branco, á r.da Alfandega 47, 6o andar.

(27347)15A LUGA-SE o pavjjnento terr^*-da rua Carmo Neto 155, con
•reo.

com 4quartos, sala, banheiro, agua cor-rente em todos os quartos, clia-ves no sobrado e tratar á rua doTeatro 23. Casa Ocorlo. (3298) 15

SALA — Aluga-se, de frento comentrada independente c comdireito ás demais comodidades,para meços solteiros ou casal semfilhos, em casa cie pequena íamllia, á Av. Mem dc Sá 274, 2o and
 (20310)1

^OBRADO — Alugam-se
os dois andares (juntosou separados) do prédio cio

Banco Ultramarino, á rua
General Caldwell, esquina
da rua Senador Eusebio,
onde esteve a Casa dc Por-
tugal, com grandes salões
proprios para sociedades
Chaves em baixo no Banco

(8306)12

A LUGAM-SE vagas a rajjaz, cmótima pensão. Rua das Marré-cas 13. (3363)12
A LUGA-SE cm casa dc casallA respeito, grande sala dc iredcpeito, grande sala dc frente, para tupazes c senhores ou acasal de trato. Rua doj Andradas51, 2o andar. (3383)12

mcom
ALUGA-SE grande quarto bc-^*-arcJa:lo com duas janelas co...ou seui moveis. Para cavalheirosó. Praça Tlradcntcs 73, 4o andar— Tem cleva-dor. (3383)12
A LUGA-SE uma sala dc-frenf-f*-,independente; Rua do Seha-do 10. (32353)12
A LUGA-SE um bom quarto mo-"bilado. a senhor ou casal, compensão; _á Avenida Henrique Va-ladares 5y, icrico, tem telefone.

(14393) 12
A LuüA-iC quarto mobiTãdo7~cm"•casa de familia; á rua Senhordes Passos 234, sob. Junto dapraça da Republica. (9370)12A LUGÂ-SS um esplendido quar"-v to para casal ou para doismoços com ou sem pensão; á ruaRlachuclo 153. (20423)12

A "LUGA-üE cm casa dc famíliade respeito, sa;a, um quarto,cozinha, com rog-iu a gás. Indo-pendeme, a casal sem limos —Menores; á rua do Scnaao 253.
(20127)12A LUGA-fcE por líO?torio, com janela7 dc Setembro, ãSilva 42, 2<> r.ndar.

um cscri-
para a ruarua Rodrigo
(20424)x2ALUGA-SE boa fala dc frente,£nl casa de lamilla, a casa!com uu sem moveis c com direito"ao t;lo:one: A Ave.Uda GomesFreire Cl, cobrado. (32372) 12

ALUGA-SE com pensão, ótima¦"sala, a casal sem filhos ou arapazie;, á rua Acre 23, proximo aAvenida. (27465)12
A LUGAM-SE a casp.l, 2 como-do=: a rua do Rlachuelo 203.(3110)12
ALUGA-SS cm caõa de família"estrangeira, uma sala de fren-te. com 4 sacadas, bem mobilada,preço 1801000. para um ou doissenhores do comercio: á rua Car-los de Carvalho CO, 2° andar. Te-lefone 22-1132. (27413112
A LUGA-SE ótimo quarto ele"."rente, cora pensão, a caiai ourapazes: á Avenida P.lo Branco40. lo andar. (27453)12
A LUGAM-SE ótima sala c quar-á r. Visconde Rio Bram-o3C'J, '-27191) 12

APART.VMBNTO — Avenida-^**-Mem de Sá 11. 233. Alugamse ótimos apa:tamento3, plnturas novas, construção modernafino acabamento, 'proximo
centro, com agua quente cIncluídos 110 aluguel, de 0805000c 400$. Tratar: F. 11. D3 AQUI-NO & CIA. LTDA.. Avenida RioBranco 91, 6o andar, salas: 1, 3.5 e 7. Tel. 23-1830. (15105) 12
/COMPANHEIRO de quarto, prc"-^ cisa de um para alugar quar-to modesto no centro: respostapara 14798, na portaria deste jor-nal.  (14720)12Y CAVALHEIRO, educado c dc tratamento, deseja residenela cmcasa dc família, nas mesmas con-dlcócs, cm comodo mobilado
psnsâo. Cartas, com referencias epreço, para 32349, na portaria doe-te Jornal. (32349)12
/CENTRO — Praça dos Arcos —^ Aluga-se por contrato o prc-dio á rua dos Arcos 3, trator :rua da Carioca 21. (3792) 12
£]ENTRO — Alugam-se os

últimos apartamentos
recem-construidos do Edi-
ficlo Costa Pereira, á rua
do Senado 20. Aluguel des-
dc 250$ até 500$. Tratar
com David & Companhia;
á r. Ouvidor 71. (19834)12
/"^ALÇADOS, aluga-se um espado^ para a venda de calçado, comlugar para mostruario a frentelios fundos da loja da r. Vise.Rio Branco 27. (14926)12
l~\EPOSITO grande — Prc cisa-.vode um. no mínimo 10 ms. defrente e 33 ms. de fundos. Te-lcfonc 43-1203, chamar Davi.

 (32231) 12
T\UAS salas — Alugam-se em^primeiro andar, á r. dos Ou-rives 104, 2303000 mensais.

«3130)12
Edifício profissional. _

Alugamos uma mag-niflca c ampla sala para cseritorioneste edifício. Tratar com Lown-des & Sons, Ltda. Alfandega 01-A— 23-2772. (9307)12"C^M edifício moderno, casal alu-ga um bom quarto mobilado,cavalheiro quo dc referenciasúnico Inquilino: tel. 42-3730; ãrua do Rlachuelo 133, apto. 54" andar. (3423) 12¦pDIFICIO ALVES — P.. Vlseoil-^ dc de Itaúna. csq. GeneralCaldwell — Alugam-se novos cpequenos apartamentos, ã preçosmodlco?. "Bastos d; Oliveira" s.A.: r. Ouvidor Ó3. (15031)12"piM ces\ de pequena família —*-i Aluga-se a dois rapezes. duaimoças ou ainda a casal sem fl-lhes, ótimo apoMnto sem pen-são c fem mobília; ã rua desOurives 93, 2o, prex. á Av.13!9<3)12

QALA de frento — Aluga-se óti-^ ma, com ou sem moveis;rua dos Inválidos 20. (13037)12
ÇJALA de frente — Aluga-se i:^ ampla caia. com ou S2111 moveis. cm casa de familia de tratamento, para dois rapazes, senhorou casal que trabalho fóra; temtelefone; r. Rlachuclo 330.

(10001)12Ô ALAS e quartos mobilados c bem^ arejados, com ou sem pensão,por tilarla ou por môs; preço mo-dlco; á Praça Tlradcntcs 39.' 2o an-dar. Tel. 42-2035. (3303)12
rpRASPASSA--*• quem ficar

-SE uma casa,ficar com 03 moveis;possue es tu quatro quartos, duassalas c demais deoendencias;nu do Rlacliuelo 63, c. 27.
(27311^12rpRASPASSA-SE o contrato de-1- loja, á Praça Tiradentcs. Tra-tar pelo telefone 22-6233, chamar

por Jacó. (3330)12
'PRASPASSA-SE uma loja naL Av. Passos; trata-se com Al-berto Borges, á rua Luis do Camões, 1G, Joalherla Borges.(20111)12
rpRASPASSA-SE contrato de umapartamento, á Avenida Calogeras 18.no local. apto. õ2. ver c tratar

(9300)12Aluga-se uma com
pensào para rapaz. Av. Passo.:2G. sobrado. (9309)12

•y-AGA" nens-l<

120? Aluga-se ótima sala,
para casal ou solteiro, emcasa dc familia. Único inquilinofiador idoneo. Rua Costa Basto.93. Perto da rua do Rlachuclo.

(32001)12
ESTACIO DE SA'
ALUGAM-SE grande sala por1405, Av. Salvador de Sa 193.sob., e outra por 100$, AristidcsLobo 77 c H. Lobo 433. c Ria-chuelo 373 c Conde d: BonfimIIP, 127, 109 e C01. (2881)13

Alugam-se por ooçooo, quar-to c cozinha, pare família, arua Matos Rodrigues, 61. Esta-cio de Sá; trata-se no açougue.
(14717)13ALUGA-SE boa sala de frente,x*com agua corrente c umavaga: â travessa do Guedes 30.Estaclo. (3133)13

A LUGAM-SE quartos c vagas a" moços solteiros, r. Estaclo deSá n._ 133.  (32113113
ALUGA-SE metade de uma ca-sa. com sala, quarto, cozinha,quintal, a casal sem filhos. RuaLaura dc Araújo 133. Pedaço ía-mlllar. Preço 180$. (30S3)13
ALUGA-SE casa precisando al-

guns reparos, tem 4 quartos.du.13 salas, cozinha, quintal c nãofalta agua: á r. Viscondessa dePlrassinunga 2. Tratar á r. SantaMaria 29. Estaclo de Sá. (2997)13
ALUGA-SE loja à r. Senhor deMatozinhori 143, grande lojadc esquina; trata-cc no sobra-do. .13923)13

A LUGA-SE um quarto por Cõ-Ç,-^*-a homens, casa seria c nãofalta agua: á r. Visconde dc itau-na 41. Mangue. (27373) 13

ALUOA-SE um ótimo quartomobilado, cm casa de familia,a senhor ou a casal sem filhes;a r. Andrade Pertence 23. Cateie.
(9 J99) 16

A LUGA-SE um apartamento com3 quartos, sila. banheiro o co-zinhn; r. Andrade Pertence 50.
(334 i) 1(5

ALUGA-SE um pequeno aparta-¦íxmeiito com quarto, sala. ba-nheiro e cozinha pôr 3201: ú ruaAndrade ^ Pertence 30. (3344116
XLUG.", M-8E ótfmás í-aloa fefrente c quartos, com moveismodernos, encerados, com toledo-nc. casa nova. perto do bonde; árua .-santo Amaro 33. Catetc.

(15031):G
Alugacasa 1

iA-SE
limpaSanto Amaro

quarto mobilado,sossegada, ú rua(13043)* 6'í 1.
A LUGA-SE arejado quarto a sol-tetros oit a casal quS não lavonem coalnlic: á rua Taylor 3:; so-brado. 85S000. (3.J01 >GA LOOA-2-E cm ca-,a di familia*• quarto o sala Juntes, entrada.udepenaente. a c.is.-l ç-;..: traba-Ine fóra 011 a pequena famll! i,paacm-sc referencias. \'2r c fa-tar á rua Tavares Bestes 21. c. 21.í5038 fl 6

A LUCJAM-SE salas e~quartcs mo-f*-filados, bem arejados. u casaissem fnhos ou a pessoa d-e comer-cio, casa que não falta u-ua: rua.Santo, Amarqfcco. _ _ ( 27355, ísALUGA-SE sala "em casa nova1 eo:n tocio o conforto a casalcj. s tin to ou a raoazés s->m coz-nlia, pre^o 100500Ò. rua Sto. Ama-1-0 1S7- (20101)15
Aí:

A LUGA-SE bom quarto, frente^de rua, cm casa de familia; ár. Joio Caétuno 135. (27405)15
A LUGA-SE um quarta Indepen-ciente muito sossegado, em ca-sa de familia, a rapazes ou casalque trabalhe fóra ou pessoas derespeito; á r. Miguel de Frias 0-A.Mangue. (32356)15

ALUGA-SE ótimo sobrado, ú v.Senador Euscbio 320. Tratar áUruguaiana 33,Adaury Camões. loja. com
(27446)lõ

lUGAM-SE os ultimes aparta-montes mobilados ou não. pre-rqs razoáveis, pc.-to da praia; ár. Silveira Martins 122. ' <:>590>!6
\LUÒA-SE uTn"~sõbi*ãdò*"na^iTa^ cio Catetc. pro:; 1 mu !l3 LargoUo Mncliado. próprio para con-sultorlo dentário c va^cs para ra-pazes do comercio: trata-se i>e!otel. 23-0134. Sr. Santos. (14959)16A LUGA-SE um esplendido quar--^to. para casal que trabalho íó-ra, sam moveis c outro mobilado,para um senhor de rcsnelto e cmcnsa do familia. á rui CarvalhoMonteiro, 3, Catetc. tem telefone.

(14984)16A LUG.A-SE o Apart. 7 da r.uit"'*¦ Pedro Américo 58. com r.i-osquartos, uma sala. banheiro com-pléto etc. Trata-se á rua cios Ou-rives 5 — Casa Beirt„ — Tel. 22-.0164• (32320)16

LAPA E CATEIE
A LUGAM-SE quartos mobila-^*-dos. com todo o conforto, apessoas de tratamento; a r. Ben-to Lisboa 112. (31333; 1S
ALUGA-SE esplendida sala de•^•frente, luxuosamente mobila-da, com telefone, caia dc fami-lia. com todo o conforto c asseio.a casal ou cavalheiro dc alto tra-tamcn\.o. únicos inquilinos, no

pavimento. Rua Correia Dutra,144. Tcl. 25-C6G9. Catetc.
I2S334)16

A LUGAM-SE esplendida sala da'-^¦frente e um quarto, a pessoas!distintas, de preferencia que tra-ibalhe fóra. cm pequena casa no-'va, arejada c de familia de ris-peito. Sossego absoluto. Rua Pe-dro Américo 90 — Catete. Tel.:•'-•"0S7 _.(2Ó_1_1 4 I Í6A LUGA-S^ uma s-1.. c I quar-to, com ou sem moveis, a ra-panes ou casal sem crlancas; á;Av. í.ieni de £.1 il, seb.' t.-I.52-32-3. (i5#S-:0).l«

A LUGA-SE o apartamento 03 do
Edifício Moutlnho, a r. Teo-tonlo Fisgadas 34, Lapa. Informa-

çóes na portaria. 18454) 16
ALUGA-SE casa nova, com todoconforto moderno, a família detratamento; r. Lento Lisboa 170,
proxlmo ?.o Largo do Machado;chaves na casa 4. (31873) 16
ALUGA-SE ótimo quarto moõf-l.do, na Pensão Olinda, casade rigoroso tratamento c todo orespeito, a rua Silveira Martins.161. tcl. 25-OaOS. (2357) 1S

A LUGAM-SE ótimo quarto econfortável sala. cm casa defamília. Silveira Martins 53.
(3177)10A LUGAM-SE arejada sala".'rente c debons quartos. m\o fal-ta ajua; a tua Santo Amaro t'9.Tcl. 43-3031. (3032)16"a LUGAM-SE quartos c Laias dc*¦ frente, cm casa de familia,máximo asseio, preco3 modicoã

casal, senhoras c rapazes. 11. do
Catete 03. (3123)10

A LUGAM-SE salas" mocas do comfr^da 'manhã; ã v. ccm frente Cin:ma

ou vagas ao, com cafér. do Catete 300,Luís.
^O-IJ^I ! 3

A* riiíi Cândido Mendes n. 40Edifício Jt.-arim —A.ugam-se cxcelcntcs apartamen-tos desde 2905000. (070814)18
Catete, 141 ~ AAus»m-«o7 apartamentos,acabados de construir, informa-çoes 11a Av. Rio Branco 128. sa-la 1,103. Tcl. 42-SS32. (32112) 13f iATETI5 — Rua Santo Amaro
, »• !3"' — Atusajsc sala defrente, mobilada, cm casa de fa-mllla estrangeira, r.-cço 130S.

(26312)16/~JASAL distinto aluga a civalhVÜv rJ ou a casal que trabalhe íó-ra, grande sala dc frente; uni 20inquMno: a rua do Catete 78: 1°and. Apart 13023) 15
C'1h ">iETE Sala — Alu^a-sobem mobilada com refeições acasal, ou cavalheiros. quarrJ par.*"2. 4009000. t. 2005000; rui Car-v.i.lu Monteiro 21. (273S3ilü
IjiKÇKO MINASAlusa-so o uitl

A LUGAM-SE quartos para•**>caís sem filhos, cm prcdlo < ca-cemmulto assc:o e ordem." com bas-tante agua c grandes áreas, prc-ços dc 85$ c 90$, com direito aotelefone: rua Santa Cristina 4.Gloria, Catetc. (2933)16
ALUGAM-SE bons quartos, comou sem moveis, em modernacasa, cimento armado a rapazesou a casais sem filhos, um ml-nuto da Gloria. 100?. 110?, 150S,r. Cândido Mendes 37.(14802)15

A LUGA SE sala de frente, mo-bilada. esplendida morada ccom relativa liberdade, a Praia doRusscll, 32, casa I; nílo é avenida.
 (14739)16

ALUGA-SE grande quarto, parapessoa distinta; á r. do Ca-tete 52, sobrado. (91S9) 13

ALUGA-SE sala ou quarto comdireito a cozinha e tanque, cmcosa de família muito limpa: ruaTavares Bastos 96. (9257)16
ALUGA-SE magnífico quarto,"cm casa dc família, a quemtrabalhe fóra. Informações naCasa Africana: á rua Pedro Ame-rico '21 (321431 13
A LUGA-SE um quarto bem mo-bilado para 1 ou 2 pessoas,com pensão, cm casa dc família.Rua Correia Dutra 03. <32!01il6
A LUGA-SE a casa da r. Cândido¦"¦Mendes. 83-E-l. As chaves cs-tão cm frente, na trav. CândidoMendes. 1. onde se trata. (0150) 1b
A LUGAM-SE uma bonita sala~e"um quarto de frento. bem mo-bilados, para casal c cavalheiros,pensôo familiar, não falta agua;- Santo Amaro 93. Catete.

_(,ao37} :a

GFRA13 —
ti mo' aparta-mento v.rja ncs;e o:!Kt;l-j. a ru-iSanto Amaro n. ,j. com 2 c|ui:--tos, sala. entrada, banheiro ccozinha. Tratar: !•. R. 113 aqui-NO k C LA. LTDA. - Av. RioBranco dl. 8». salas 1, 3. ô c 7.Telefone 22-1330. (13111) 13EfDIFICIO PARIS — Praça Pa-ris. apartamento. Passa-se sala2 quartos de banho, cozinha,grande terraço, 600j000. tcl. 42-6SS0. (27374)lü

ÜM caea dc família estrangeiraide todo o respeito, alusa-ccquarto, com ou sem moveis, a umasenhora que trabalhe fora. Fl. Ba-ráo de Guaratilia 23, Catetc. Tcl.23-Olíl. (3333)18
P*M apartamento de senhora —

Aluga-se uma sala para pes-soa qu; trabalho fóra. s?n:lo uni-eo Inquilino; á r. Cândido Man-des 03; apt. 201. (3342115
ÜDIFTCrO SANTA Rita —- A'ljí rua Correia Dutra. 30. Fia-minga. Aluja-sá ótimo aparta-mento, com dois quartos, umasala. banheiro, cozinha, quartode empregada.. Tratar: F. li. DEAQULNO cz CIA. LTDA.. Aveni-da Rio Eranco 91. G°, salas i. 3.ô c_7. Tel. -3-1330. «15109)13

CALORIA — Alugam-re cm cRi»a*distinta, ótimos quartos c sa-Ias, cem direito a cozinhar paraseu uso proprlo; r. Cândido Men-des 141. (20339K3
(JKANDES quartos nmp.oj

c arejados, no Paiacctc
Santa Cristina; á r. Santa
Cristina 41, paralela á rua
Santo Amaro, agua, luz c
telefone, desde 130S; telc-
fone 42-2881. (31909)10
QUARTO c sala, bem mobila-^Cdos; alugam-so a casal ou asenhor do comercio; conforto casseio; á r. Ferreira Viana 81.

.13430) 13
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LMIQO DO MACHADO — AlU-'au-fo por 4008000, confortável
apartamento, com sala, quarto,
cozinha a banheiro completo, o
uma varanda A rua Dois do Dc-"èmbro 144. apto. 10. trata-se no
mesmo. J±tu*" -

UARTO — Alusn-so bom quar-
-V to, » 1 ou a rapazes que tra-
balliem íára, a rua Candldo Mon-
(loa. 05. (2171)10
Q

Rua recito americo oi —
Alugam-«3 P9clu",l\°®, .ftPnr.?*

mentos. com aula. banheiro, co-
zinha americana, " ^rando. Afí"lar* F. R- de Aqulno «v ^»a.
Ltda.: A Avenida Rio Branco 91.
6° andar, salas l, 3, 5 o 7. Tele
fone 23-1B30.  (14842)16
R"ÜA DA LAPA BI — AlUga-SO

emarto com.moveis, agua cor-
rente, tol; 27-3466, aessado. In-
dependente; «latlv» "bcrcljjrtç.^

S bem mòbllÕ'11. corri ótima pen
lio ai Bcsaor.s c' ! tratamento, com
relativa liberdade. Itua Bento Lis-
boa 22. (0185)16
SALA 

— Aluga-se a senhor do
fino trato, a rua Condo de

P^enendl d. Apart. 21.
se dc Alencar.  (27^o2)16
SALA 

— Alu-ja-ae, com relativa"liberdade, luxuosamente roo-
hilada a pessoa de trato; a rua
Carvalho Monteiro 37. (15038)10
TRASPÃêsÃ-SE 

uma casa toda
moh'.lnda r con) bons lnqul-

Unos, tendo 10 quartos c grande
Mia' de Jantar, quintal; a quj-m
tiver bom flador. preço a com-
binar, poderá se facilitar o Pa?^~
mentó. aluguel 1:0005000 e as ta-
xis bairro do Catete. perto do
Flamengo: tr.it a-se na rira do
Rízendc !C4. tionols dos 14 h?ras.

1RASPASSA-SEL prar os moveis no\osquem com-mo-

WDIFICIO ADEL — Kun
Ferreira Viana 35, pro-

ximo ao "Mamcngo - Alu-
gam-se novos c conforta-
veis apartamentos, esme-
rado acabamento, para fa-
mlllas de tratamento. Bas-
tos dc Oliveira S|A.; á r. do
do Ouvidor 59. (15053)17
I.iM pequena pensfto familiar.

J aluga-so a càsal distinto, um
esplendido quarto o mais 2 no-
quenos, a pessoas de respeito, bom
tratamento, il tua Paisandú, 148.
fcel. 25-0013, Flamengo. (32220)17
|?DIFICIO Lartlgau —

Largo da Gloria 12,
proximo ao Flamengo —
Alugam-se dois apartamen-
tos com o máximo confor-
to, a poucos minutos do
centro, com garage. Bastos
dc Olivciia S1A.; â r. do Ou-
vidor 59. (15052)17

DIFICIO RIO CLARO — Rua
Buarquo d8 Mucedo 33. Alu-

"a-so ótimo apartamento, com
dois quartos, duas salas, banhei-
ro, cozinha, quarto de empresa-
da. Tratar: F. R. DE AQUINO
& CIA LTDA., Av. Rio Branco
n. 91, 6o, Balas 1. 3. 5 b 7. Tolo-
fone 23-1830. (lallO)17
TOLAMENOÓ — Aluga-se con-
¦T fortavel apartamento á rua
Paisandü 246; trata-se a rua Io
dê Março 101. 1°. tel. »»-«»«•„

demos, uma linda resldcnc a com
5quartos e duas salwR Rua Al-
Mirante Protorenes 10. Largo. do
Machado. 25-«00. Alu^BO^

TC rAGAsèl Alugãm-E« cm casa de
V família, para "pa^s Preço
nnsooo R. Buarquo d? Macedo 34,
Flamenso. Tel. 25-1009. (32257)16
í/ínt; — AÍug4-se um bom apo-

sento mobilado, com ajua
corrente e elevador ou 6S000 dia-
rios. Rua do Catete 44, tem elo-
vador e telefone. (.501 )io

flamengo^

Aluga-se 
em casa confortável

linda sala do Irente, bem roo-
bilada c um quarto com otlma
mesa, a 'família cio tratamento,
tem' garage; á Praia do Flamengo
402. 17038) 1 f

Aluga-se por preço
s

X^LAMEl-íGO. em casa ne familia
* alugam-se 2 bons o'isir cos com
agua corrente, mobilados, < toa
pcns&o, para casais ou pèâ3oas de
respeito; r. 2 de Dezembro 3t'.

,14.523; 17
TJÍLÃMENGO — Mugãm-se, com
X1 pons&o, 2 ótimos quartos. De-
fronte aos banhos de*. mar. Mo-
chado de Assis 76. (9180)17
TTiLAMENGO — Aluga-se em ca-JL sa de íàmilla de tratartiénto e
de máximo respeito, uma grandetala mobilada, com pensão. a um
casal, e um pequeno quarto mo-
bllado, com pensão, a um senhor
ou senhora de todo o respeito, a
rua Conde Baependl 50, p;dom-see díio-se referencias. (32020) 17

¦pLAMENGO — Apartamsntoa" prostes a terminar proprlot
Snra 

casal ou paquena família;
r. Barão do flamengo n. 34.

Fino acabamento, quarto, sala,
entrada a coílnha amorlcana.Tratar: F. R. DB AQUINO Sc
CIA. LTDA. Av. Rio Branco, 01.
0o, salas 1. 3. 5 o 7. Tel. 23-1030.(13100)17

JORNAL DO BRASIL
BOTAFOGO

QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1938

ALUO A-BIS casa com 3 quartos,duas salas, donials dependei;-
cias o quintal, 4 rua Honorlo dc
Lemos, 30, antiga Túnel Novo; tra-
ta-éo á rua Fonseca TeleB^18i30.

17ILAMENGO 
— Quarto em casa

do família, cedo-so a casal
sem filhos ou sonhorn, com ôtl-
ma pensílo; A r. MarquCs de
Abrantcs 44. (9408)17
0"'TIMA~aala de trento, em cosa

de família — Aluga-£e por3007000. bom como um quarto porIROÇOOO. Vor e tratar & rua Buar-
que do Macedo 50. Tem telefono.

(32130)17
do Russel 158 — Alu^a-lr<urt£0 acabado ds construir,

com linda vista para a bahla de
Guanabara, o luxuoso apartamen-
to n. 42, com 10 espaçosas pe-
ças. podendo ser visto á qual-
qUor hora. Tratar A r. do Ro-
sarlo 67. Io andar, tel. 23-4627.(19885)17
PRAIA do Flamengo — Aluga-se

ótimo apartamento por 3805
mensais e taxas. Com Mendonça,
ii r. Gcn. Camara 41. Tel. 23-
0327. (27377)17
Í3RAIA do Flamengo, 1Ò0-A, ca-

sal de tratamento, aluga com
pensão, a pessoas distintas, com
referencias, um üposento para ca-
sal e um dito para solteiro.0018)17

QUARTO 
— Moço do comercio

precisa do quarto sem moveis
com alguma liberdade, em apto,
na Gloria ou Flamengo. Cártas In-
dieaiido preço para a portaria des-
te Jornal ao n. 9501. (9591)17

SAI.A de trente, ooin mobilada e
abundância dé agua, alugta- se

a casàl do fino tratamento. Cosi-
nha Internacional, á rüa Barão de
Icarai. 28. rua toda arborizada,rasldencia familiar. Tel. 25-2130
Flamengo  (14751)17ÃGA para éetihor distinto —

Aluga-se na rua senador Ver-»
guílro 319, Flamengo. (2885)17

LARANJEIRAS

 modlco,^sala para casal ou rapaz do
n°m23n,OVelS' 

rU" COl'rC(269?B)Í7

A- LUGAM-6E masnificos solas c
quartos, arejados. s?m pensào,

mobilados ou nào, com cart pela
ananhft, ambiente exclu&ivãmente
familiar rua Silveira Martins 121,
Catete; c Buarquo de Macedo 44.

IUU-o)1<
Í.UGAM-SE sala de frente e
um quarto, á rua Buorque de¦Macedo 25. Flamengo. (27347)17
LUGA-SE uma linda saía c\e
frente e um quarto mobila-

,família e quarto para casais »
irapazss; a r. Buarque dc Macedo
123; tel. 23-6193. Flamengo.\,90o.i) 17

ELAMENGO 
— Penstto familiar

situado no centro do grande
Jardim, aluga ótimos quartos com
ngua corrente, boa mc3a, multe
ordtím e asseio, para casais diç-
tintos, á rua Silveira Martins, 157

(2307)17
ELAMENGO 

— Alugam-se ótl-
mos apartamentos com todos

os requisitos modernos, máximo
conforto, em edifício novo, preçoacce^slvcl c absolutamente fa-
mlllar ú rua Correia Dutra 78.

(8362)17
(FLAMENGO — Alugi-so cm•*- apartamento, sala com ou sem
moveis, á rua Buarque dc Mace
cio. 65. apart. 4. (32055) 17
F

A LUGA-3F. no Flamengo, quarto¦jt\ com banheiro c garage, cm pa-
lncete, a senhor de tratamento, a
rua Carvalho Monteiro, 52.

(201ol)1T
LÜGÃM-SE"c5T palacete, lu-
xuosas salas de frente, com

varanda e sacadas, com pensão,mobilada, a passoas de trata-
.mento, ambient? exclusivamente
familiar; á r. Almirante Taman-
dar6 47-. Tel. 25-4755. (0233)17

FLAMENGO — Aluga-ic uma sa-
la confortavc!. para casais,

cõm pensÃo, Senador Vergueiro
Ul. 2004B) 17
ÍJÍLAMENOO — Alugam-se d r.
X Carvalho Monteiro 31. uma
sn!a de frente com pans&o, a ca-
sais e dois quartos para duas
moças qUc trabalhem no comer-
cio, pedem-se c d&o-se referen-
cias, tcl^ 25-4257.  (2936)17
pLAliÍENGO — Aluga-so

cm cclificio ltovo, gran-
dc c luxuoso apartamento,
com fino acàbamento eba
nheiros de ,côr, á Praia do
Russelt 158, apart. 61, jun-
to ao Hotel Gloria.

(3119)17

Alugam-üE ótimos quartosmobilados e com agua cor-
rontn, para casal ou c^valholrbs
pensfio de 1* ordem, rua das La
ranlclras 49-A, tel. 25-G034.

(31037) Ifl
Aluga-se cm casa da família

sala de frente com ponsfto i"
rua Coelho Neto 11, ônibus GUa
nabara & porta. (14518)18
ALUGA-SE A rua Pinheiro Ma

bhilo 34. apartamento mobila'
do sendo uma peça e banheiro
completamente Independente, com
café pela manhá. ou um quarto.(20015)18
A" 

^LUGÀ- SE quarto, a, casal sem
filhos ou a moços, á rua da*

Laranjeiras, 30. (3892)18

A LiVjUAM-SE quartos c salas, n
ACftonl sem filhos, em casa dc
família, com direito a lavar o co-
zlnhor: á r. d. Marlana 126.

(14'JDO) 19
A LUGAM-3E com pensüo, 2 ótl-Amos quartos, sendo um com

agua oorrente, grande quintal ar-
borlzado, trocam-se referencias; a
rua Marqufis dc Olinda 68. To
lefono 26-4433. Botafogo.(31989)19
A LUGAM-SE bons quartos com
Apansio, preço barato, rua Real
Grandeza 183. (27282) 19

ALUCIAM-SE ótimos quartos pa-^ ra famílias c cavalheiros, com
excelente pensfio, a preços modl-
cos, no palacote A r. da Matriz
n. 80, Botafogo. (32202) 10

A LUOA-SÉ cm oasa du famlllnü-cle rcspolto. coníortavols quar-tos o salas a casais ou pasBO.-.s do
comercio, possuindo ótima gara-nj; a r. General Scvcrlano 100.
tel. 26-3220. (0,)81) 1U
ALUGA-SE a psasoas distintas,

ótima sala sem refeições: á
Praia de Botafogo 21tí. (32335) 19

A LUCIA-SE á 1'rala dc Dotaroso«n. 210, ótimo comodo com
arando arca e tanque, próprio
para lavadelra. (3238Í) 19casa á

SALA dc frente espaçosa
bom quarto, alusam-se à Traia

de Botafogo 41U.

LUGA-SE ótimo apartamento^•na Urca, à r. Marechal Can-
tuarla n. 143, com sala, quarto,cozinha, banheiro e demais do-
?endehclas para família de tra-
amento. Tratar 1 r. dos Invall-

dos 153, Io andar ou pelo tele-
fone 42-7873. (14005119A LÚGAM-SE sala e quarto, com-•^¦plctamente independentes, Jun-
tos ou separados, em casa de fa-
mllia do tratamento. Tom telefo-
nc. à r. Real Grandeza. 14. Dota-
fogo. (321Ji4)19

ALUGA-SE confortável"¦ r. Bamblna 167, com 4 quar-
tos, duas salas, cozinha, banheiro,

uarto pura empregado, e demais
dependenclns. Trata-se no Ban-
co Português do Brasil. Tol. 23-
2020. As chaves a\o encontradas
no armazém ao lado. (Ó5.5d3)19

sagem

A LUOÃ-EiE excelente sala do
«•frente a casal sem filhos que
n&o lave nem cozinhe. Praia de
Botafogo 468. (9276)19
a"LUGA-Sfe um Plínio quarto,«A- sem moveis, com ou sem pen-

silo, à Praia dc Botafogo, 68, apar-
tamento 104, tel. 25-1607.(9131)19
A LUGA-SE sala, em casa de fa-

mllia de raspeito, para casal
ou mooos do comercio; tem tele-
tone. R. Mena Barreto 75, Bo-
tafOSO. (0277)10

A LUGA-SE em caaa confortável
üt do rosbolto, quartos bem sl-
tuadOs, a 110S; trocam-se rofe-
rcnclas; r. D.Ana 49, proximoà rua Faranl.  (20183) 19"Ã"LUaA-SE_por 700S bcló pala-/V coté com 7 quartos, duaa t a-
Ias, cozinha, banheiro, quarto de
empregada e bom terreno. Rua
General Polidoro 194. (27193)19

LUGA-aErcih—caSft dá família,
i r. Vol. da Patrla, 104. ótima

vaga mobilada, por 70$, a riipaz du
fino tràtò, com ou sôin peiisSo^
Tem telefone. (9158)19
A" LUGA-SÉ casa para fâttillla de

tratamento, A r. Sorocaba, 637.
(0159)1!)

LUGA-SE o prédio da rua
Bamblna, 45, com duas salas.

3 quartos, cozinha, banheiro, w.
c. o tanque. Aluguel 5008000 3
meses em deposito, contrato de 2
anoa. A3 chaves.no 43, casa 1. Uo-
mais informações polo tel. .7-
0303. (9102)19

Aluga-se o ótimo prédio da
rua Iplrsnga 47, proprlo para

pensfto ou grande família; vi6ita
das 1-2,30 ás 17 horas; trata-se A
rua 7 de Setembro n. 1-A, das
13 ás 17 horas. Tel. 43-5116.

(20188)18
Alugam-se, quarto para casai

c outro para solteiro, com agua
corrente, A r. Laranjeiras, 334,

(0283)18

4 LUGA-SE uma sala multo con-
XX rortavél, enxn ou sero moveis,

casal som filhos, á rua Aíar-'QUjS dc Abrantos, 93. tel ¦
~~i LUChVHE"f\ 3 minutos d-a
-Ápra'a. ótimo quarto mobilado
para casal ou cavalheiro de tra-
tamento. Rua Conde de Baepen-
dí 42. (14308)17

A LUGAM-SE dois quartos cm
-tilcasa dc família; à rua Ferrei-
ra Viana 61. apto. I. Flamenego^

LUGAM-SE quartos com pen--.-o a família e cavalheiros; á
r Ferreira. Viana 40, Flamengo.

(273." 0)17
LÚGAM-S3 quartos d^ perio
a pessoas modestas e de res-

peito; ruas Silveira Martins 1-7,
C Buarque do Macedo 44.

¦piLAtoENGO — Aluga-se ótimo" quarto ou sala Independenteo,
com ou sem pens&o, para casal ou
rapazes. Preço vantajoso. H. Mar-
quês dc Abrantes 148. (14765)17¦pÍLAMÊNGO — Alugasse ~(iT se-" nhor de tratamento, ótimo
quarto mobilado, com agua cor-
rente e limpeza diaria, em edi-
flclo novo; á r. Dois dc Dezembro
103. (14703)17

LAMENGO — Alugam-se dois
quartos som pensão, pára ra-

pazes que trabalhem fóra ou a
casal, ã Praia do Flamengo, 176,
sobrado, em frente, á praia dc ba-
nhos. Tel. 25-4983. (27201)17

LUGA-SE um bom quarto com
pensão cm ccsa de família,

para casal ou dois rapazes. Cor-
rela Dutra 52. Tel. 23-4742. Fia-rela Dutra 52
mengo. (9574)17

* LUGA-C-E ótima sala de frente,
com mobiliário moderno e

vista sobre a praia, cm toda a e::-
tensão, a casal distinto. Casa de
família. OoalrJta do 1» ordem: a
p.r.ia do Flamengo 400. (20419) 17

FLAMENGO 
— Traspaasa.se um

belo e pequeno apartamento,
andar térreo, com todas aa como-
dldedes, com a Janela para a praia.Dá-se preferencia a quem ficar
com os moveis do mesmo, por pre-
ço barato. Proprlo para ccsal, a
Praia do Flamengo, 314, apart. 1.

(20143)17

Alugam SE um quarto e uma
salá, em caaa de familia, paracasal, na rua PalsandU; trata-se

com o Sr. Augusto, á rua Mar-
quôs do Abrnntòs, 45, loja.

(27051)18
LUGAM-SE no antigo Hotel
Metropole, ótimos aposentos

mobilados ou hio, com agua cor-
rente, café pela manhã, máximo
conrorto e respeito, a casais ou
ssnhores do comercio, desde 180Í
n 170J e 230J; A r. das Laranjel-
ras 519-A. Tel. 25-8325. com o
Sr. Mario. (13385) 18

ALUGA-SE esplendido e raoder
no prédio, com 6 quartos, duas

salas, banheiro completo, copa,
varanda e jardim, foi pintado;
aluguei 720*000 c aa taxas, pal'a
ver á rua Humaitá 275, e tratar
á Avenida Rio Branco 103, 1° an-
dar, eala 6. ^3851 )J19
A-"LUGAM-SE dois ou trás quar

tos Juntos ou separados a ca
sais sem fllho3 ou senhores que
trabalhem fóra com ou sem mo
vels. Praia de Botafogo 88. Te
lefone 25*02501 (14584)10

LUOÃ-SÈ-im casa de família
bom quarto a moço ou moça

do comercio; á r. Paullno Fer-
nandes, 19 ;tg 26-2012.&219) ^

LUGA-SE um quarto lnde-
pendente em casa de famlllà

de tratamento; á r. Eurlcles de
Matos 23, Laranjeiras. (31003)18

j \ LUGAK SE sala o um quarto.
U^-cm casa de famlllo. para cn-
sais ou moços de respeito, com
ou sem pensfio, proximo á praia,A rua. Dois dc Dezembro, 25.

(20292)17~A IjÚGÃ~SE cm casa. dc família
l-í"V distinta, 2 ótimos quartos ln-1 dopftndentes. com ponsfto. á rua
Palèandú. 310, Flamengo. Exigem-

referenciai.  (203^4) 17
. LÜGÃ~SE~tD pavimento supe-
^ rlor do prédio da rua. Correia'Dutra 51. Flamengo, por 530Í000

linclusive luz, gfts e telefone. Tra-
tar no local. (32331) 17

\Â

ELAMENGO — Sala ou quarto,com moveis, sem pensão, paracasal ou senhor de tratamento, no
melhor ponto da praia, á Praia
cio Flamengo, 176, tel. 25- 4906

(27188)17
TpLAMENGO — AlU3a-s= rcsl-" dencla de família estrangeira,
um ótimo apartamento luxuosa-
mente mobilado, com banheiro
completo e pensfto finíssima tiô
alto tratamento; á r. Barfio dp
Flamengo 24. (3281)17
TfiLAMENGÒ — Aluga-se um oõm" aposento para uma ou duas
pessoas de tratamento; a r. Bu-
arque de Macedo 65, apart. 2.

(8734)17

Aluqa-SE um quarto com oU
sem moveí3, a pessoa do co-

merclo; á r. das Laranjeiras 1U7
casa 2.  __ (20233)18'a LUGA-SE ;ótlma sala mobilada,ri cie frente, a cavalheiro do co-
mcrelo; á r. Pinheiro Machado
23, tel. 25-3153. (20234)18

A LUGAM-SE ótimos quartos c
salas de frente, pai-a casais

sam filhos, desde que sejam ros-
pcltadores, tem telefoüe; r. das
Laranjeiras 47-A. (3'315) 18

A LUGA-SS á r. das Laranjeiras-t"a-n. 212 um prédio novo. Com
o Corretor Monlz, á r. Genel-al
Camara 41, loja.  (27376)18"a LUGÀ-SE ív r. Ceelho Noto 42"casa 2, pequena casa mobila-
da; trata-ic na mesma, Laranjel-
ras, (9573)18

Aluga-se o premo da rua Viu.
va Lacerda 31 (Humaltà) . Pre

ço 6505 mensais. Tratar a rua do
Passeia 2, sala 703, as chave3 no
local. (19563)10
ALUGASSE üm quarto na íren

to Independente, para pessoas
que n&o cozinham, por 1100000,
casa 14, rua H.eal Grandeza 418,
Botafogo. (3204)19

(8731)10
t T üCA Alu,;a bü bom aparto«-J monto oomplotnmcnto Indo-
pendente, aberto das 7 Ú3 17 lio
rao. Preço modlcos; trata-ne pelotol. 43-3231 U-Í7JJI1U
UIICA 

— Aluga-se o aparta-
monto, 3 da tua Joaquim Can-

tano 0, com garage, aluauel 5009,
nos 3 primeiro mósoa 4U09, con-
trato alô Janeiro; tratar no localou pelo fone 2Ü-Ü83U. {0030)19
TTRCÂ — AÍÜga-a» A Praça Nl-

lo Peçanha, (antiga Bernardo-"','Á 11) ". 5, magnífico apartamento4 ocupando todo o 2o andar, cm
prédio novo, com duos salas, tres
quartos, quarto do empregada,
terraço, copa, banheiro completo,
etc. 'Preço G30G000. Tratar peloTel.; 23-3134. (9102) 10

A LUCiA-SE, por nreço módico, o**sobrado do moderno prédio dur Sta. Clara, 131-A, com 6 quar-toa, duas saias c grande terraço:agua em abundância; enaves ncArmazém Príncipe, Sta. Clara esqBarata Ribeiro; .ata- pelo tel.
27-3157. (27144121
Aluga-se por 4õos inclusive

cartas, ótl mu caca icrrea comuma sa»a, 3 quartos, etc., ver ctratar r. Francisco 8a. antiga Bar«colos 96, c. X; mais InlormaçOos,
pertinho 1 rua Bulhões dc Carva-lho 12o. fone 27-J55Ü. (0197 )'í\

\ LUOA-SB magnífico quarto a
rapa« solteiro; á r. da Pas-
m 212. Tel. »s$9£0.(27.327)10

Aluga-se um quarto _0   casalõü máximo 3 pessoas. Pódc co-
zlnhar c lavar. Preço 055000; a r.
Marques 31. Larso dos Leoss.(3397)19

A PARTAMENTO 
"—""Alusa-SC A

•"¦Praia de EotaToso G3, Junto
ao morro da viuva, Edifício Mar-
tina, ótimo apartamento com to-
do o conforto moderno para fa-
mllia dc tratamento. Tratar á
1*. S. Bento 28. Fone 23-4340.

(9586)19
PARTAMENTO — AÍUga-so
terreo c quintal, com ou sem

movols, rua Davld Campista õ4,
ap. 2, Humaitá. aluguel 4505000.
Ver fi tratar das 10 as 14 horas.

(26824)19"a"pÃRTAMENT° — Largo dos
-*• Leões — Aluga-se ótimo, cons-
tando de sala, 2 quartos, banhei-
ro, cozinha e dcpendenCias para
criados; A r. Vitorio da Costa 51.
Tratar na Cia. Territorial Ria-
chuelo, r. Visconde de Inhaúma
n. 39, 5o andar, telefone 23-1553.

(26325)19

TTMA n\o;a precisa do outra pa-U ra companheira de quarto. R.
General Severlano 30, c. 4.127381)10
IP^ Rna Edifício Gualba. —

Rua Marechal Cantuarla 102.— AlU3a-s.-) ótimo apartamentonesso edifício, com doi3 quartos,sala, banheiro, cozinha o csplen-
dlda varanda. Tratar; F. R. DE
AQUINO & CIA. LTDA. Av. Ctlo
Branco, 01. — 6o, salas 1, 3, 5
c 7. Tel. 23-1330. (15102)19

ALUGA-SE. por contrato, para1'amllla dc tratamento, prédiodo '2 pavlmontos, coiii duas salas,4 quartos, banheiro, cozinha,
quarto de empregado, Jardim,Brande quintal o mais dependeu-cias, â rua Pompcu Loureiro 81,Copacabana, posto 4. Acha-seaborto; tratar com o proprietário,i'i rua do Rosário 128, con» o tab' -
llfto. (20304)21
ALUGA-SE casa estilo moderno,

com quatro quartos, garugecopa, o dependenclas, com ouoem mobília, por 1:2003000 ou
1:0003000; á rua Santa Clara 253.Trata-se no n. 251, apto. 2.(19974)21

VAGAS pára senhoras e moças
com ou sem refeições, encon-

tram-se em casa de respeito; a
r. Voluntários da Patrla. Refe-
rcnclas com religiosas. Aceitam-
se meninas c moças dc fóra, tel.
23-4012. (20232)19

OAVUA

Alugam-se dois quartos bons,
cm casa de família; rua Mur-

quês de S. Vicente 68, Gavea. .(90ó2)20
ALUG-A-áJS ótimo apartamento;

a rua Cupcrtino Durão 7í),
81. As chaves estão no local.
Tratai- a r. Teofilo Ottonl 33,
loja. Tel. 43-3480. (10375)20

A PARTAMENTO — Aluga-se uo^edifício ua r. Santa Clara 222,
lonuu j quurios, sa.ii, quarto do
empijgad.j e munais uapenden-cia.1», pw»r o90^. hsta aocrLo. Inlor-inações poio tel. 27-7(312. (9421)21
Apartamentos 

"siiarp —~co-
pacaoana — Uxcclcntcs paracasa.s, espaçosos o perto da praiapor 4V0^ui)ü. quarto externo parasoiteiro, com iuz, 120«i. Rua beo-

poldo Mj^ucí l(i0. Tels. *«7-0984
ou 23;0òm. 115038 j 21

A PARTAMENTO — Aluga-so o•**-clc n. 74 da Av. Atlantica 122,
com tres quartos, uma saia,
gi-ande vura.iúa pura o mar, ba-nheiro luxuoso e uemals uepen-
denclas. Tratar a rua dos Ou-rives o — Casa Bclrlz. Tel. 22-
0134. (323138) 21' PAE'11 AMüNTO -- Aluga-so um

moderno. Rua St.i. C.ara, 214,
saia, qUai-üO, uanheiro c logareiro,8«U^0u«J. Chaves nu apart. a .

(149o6)21
A PARTAMENTO - Aluga-se ôtl-

mo, a Aveniüft Henrique Pru-niont lv>8, esquina dc Redentor,com acomodações para soiteiro ou
cariai sen. luhos, tratar: Bastos
do Oliveira íd. A.; á rua do Ou-
vldar õü. ^15058)21-A

Botafogo  Aiuga-sc a praia
de Botafogo 08, apart. 202, rl-

ca sala, a senhor ou casal, linda
vista, para o mar, tel. 25-0312.i830) 19
Botafogo 

— prédio novo --
AlU3a-se, com 0 cjuartoo, 2 sa-

ias, graiide^ hall, copa, cozinha,
garage, quarto separado para em-
presada e bom quintal; A r. Claris-
53 Índio do Brasil 24; aluguel do
1:5003000, ver das 13 ás 15 horas.

(20385)19
BOTAFOGO, Real Grandeza 305,

sobrado, 5008 e taxas, 4 quar-
tos, sala. Instalações completas, co-
zlnha. banheiro, Jardim, quintal e
entrada para auto. (14812) 19
T30TAF0G0 — R. ttiuniz

Barreto 14 — Aluga-se,
cinco quartos, três salas,
7505. Tratar pelo telefone
26-2776. (27103)19
BOTAFOGO 

-- Sala dc trente o
quarto, que te comunicam.

Telefone, magnífico Jardim, ba-
nhelra completa, muita agua. gas,etc. Com ou sem pensfio, e ótima.
Casal único, aluga-os Juntos ou
em separado, a quem fór dí. tra-
tamento. Bondes e ônibus a por-
ta. Sosícro e liberdade, a rua
Demetrio Ribeiro 303. (3160) 1<J
BOTAFOGO 

— Aluga-se cln ca-
sa de família, ótimo quarto, a

.senhora de respeito ou casal c*is-
tinto, pedem-se referencias. Rua
Voluntários da Patrla «2j38!m9

Aluga-se novo c luxuoso pre-
dio na Av. Epitacio Pessoa

(Gavea), cm centro dc grandeterreno, esmerado acabamento,máximo conforto, Jardim, 2 pavi-ménlÒ3, hall, 4 ainplos dorhllto-rios, varandas, garage para 2 au-
tomõveis e 2 quartos de empre-
gados. "Bastos de OUveira" S. A.;
r. Ouvidor 59. (15055)20
\ PARTAMENTO confortável com

3 quartos, duas salas c de-
mais dependenclas, 500$000, a rua
Alexandre Ferreira, 24, apart. 1>

(3241)20
ASA na Gavea — Aluga-se &
r. Frederico Eycr, Junto a

Marquês de S. Vicente, tem ga-
rage. Inf. tel. 27-7773. (20905)20
V~iÃVEÀ — AlU[Jâ-£e uma casa.
V*" construção moderna, com 3
quartos, saia, cozinha, cõm fo-
gao a gás, banheiro complcto, va-
randa; â rua Pacheco Leíio 400,
terreo, as chaves por favor no n.
300. (9116)20
flUA PÊRI 23 — Aluga-sc tnu-¦o^derna o confortável, 3 quar-tos, sala de banho, duas varau-
das cm cima e grande Grll-room.
Cozinha e quarto de empregada
cm baixo. Gavea. (3234)20

A LUGA SE o magnífico aparta-
incnto n. 52 do lSdl-icio Jaraü,

recentemente construído, a rua
Bolívar, 67, Copacabana. Tratar
cm Azevedo Moura & Gcrtum —
Edifício Ntlomex, salas B00i 10 —
Av. Nilo Peçanha. 155. Tel. 22-
259 (19312)21
ALUGA-SE ótima casa, à tra-

vessa Santa Jeocadia 10, Co-
pacabana, pesto 4; ver a qualquerhora; chaves lio n. 11 da mesma
travessa; Informações pelo tel. 22-
0459.
ALUGAM-SE — Conforta-

veis ajiartartièntos, á. rua
Ministro Viveiros de Castro
ii. 115, as chaves no mes-
nio. Tratar com Ottoni
Vieira; á *• Bttenos Aires
n. 68, 4o andar. (14099)21

A LUGA-SE bom quarto de fren-
"•to mobilado e ótima pensio.casa dc família, duas pessoas, por4008000, rua Mlnütro Viveiros de
Castro 33, tel. 27-4073. (19428121

LUGA-SÉ pequeno apartamen.
to com o aluguel de 23030U0

mensais e traspassam-se os mo-
vels separadamente por 1 ;0003;
pedem-Se c dSo-se reícrenolas; a
r. Barão de Ipanema 23, 0o andar,
apart. 44. (20312)21A LÜGAM SÊ uma boa sala do
jt\. frente e um quarto, com ou
sem moveis, com ou som pensüo,cm casa de pequena família, ã rua
Copacabana, 1.193. (14899) 21

A PARTAMENTO — Leme —
Calmo, silencioso^ saia< dois

quartos, etc.; a r. buzano 1, tei.
LZ-übiJ. (9373) 21

PAR7'AmStu — Aiuga-so
no EdlfiCiO ira mala, a Ave-nioa. Atlautiui 1^.4, o de n. 97,

te.minauo ue construir com tred
quartjá, sa;a, quartj de criado»
o demais dependenclas, enavoano local. Tel. 22-o3i4. (8òJÓ)21"!TpAÍ'tTÃMi.N'iOo — Alugam-"^*se a r. Montencgro n. 24o, um
com quarto, saia, ej^iniia, quar-to dc oanno compUto e area,com tanque, por uüüç# e ou«rocom quaroo, cozmha e banheiro,
por 2-0<j; tel. z2-oõi4. ^JJ1)21

ViiNlDA ATLANT1CÂ"538 —
Aluga-se sala com a^ua cor-rente pensão, a famiha ae trato.(2'JUõò) 21

LEME E COPACABANA

ALUGA-SE bom quarto, casal
ssm filhos. 1009000; A r. Real

Grandeza 358, casa 31. (20260)19
ALUGAM-SIS 2 bons quartos, a

rapazes, oin casa de íamilia
dc todo o respeito, á rua Real
Grandeza, 62, casa 3, Botafogo.

(20291)13
A LUGAM-SE sala o quarto, Jun-

tos ou separadas, em casa do
familia, a moços ou a casal; à r.
P.JIÜ Grandozá 103, sobrado. Bo-
tafogo. (9553)19

T7ILAMENGO — Aluga-se ótima" sala ricamente mobilada, aguti
corrente, com ou sem pens&o, a
casal ou senhor de fino trato; á
r. Buarque dc Macedo 83.'8727)17

A LUGA-SE para rapaz ou casal
de trato um quarto, mobila-

do, cm linda residência toreogada,
á r. Almirante Protogenes 10 (lar-
go do Machado). Telef. 25-3200.

(27370)18
A LUGA-SE um bõín quarto mo-^'jllado, para citsal, com ou sem

pensíUo, com todo o cohforto, casa
de p?quena fámlllti; r. Ipiranga
118, Laranjeiras. (3433) 18

ALUGA-SE ótimo apartamento,
á Travessa Martliis Ferreira. 1.

Botafogo. Tol. 27-5337. (32300)10
ÃLUGÃSr-SE a preços mo-

dlcos, novos e grandes
ai»íU'taínciitos com todo o
conforto e garage. Ed. Bo-
tafogo; :l Praia de Botafo-
go_53. (70571)19
ALUGA-SE o prédio da Av. Pas-

teur n. 00. Trata-se com o Dr.
Iraujo; á Av. Rio Branco 122,
loja.  (19394)19"a"lUC1a-SE espaçosa saia com
J^-sntrada Independente em Ui-

gjr do absoluto sossego, prejomodico, rua da Matriz 40, em
Botafogo. (2782) 19

A LUGA-SE uma ótima sala.
A. ponto do bonde; á r. Bainbl-
na 43, casa 2. Trata-sc A r. Mar-
quês de Olinda 81, loja.(2010)19

r iAEA — Construção recente, com
V-' Cluas salas. 3 quartos, quarto
para crkido, cozinha, banheiro e
demais comodidades. Alu^a-se a
rua Voluntários da Patria, bO-A,
casa 1. cxcelento morada para ta-
rnllUi, llotafogo. (11724) 1J
|-*tASAL dc tratamento, deseja
^ alugar no bairro de Botafogo,
em casa de familia distinta, um
primeiro andar, com 3 cômodos,
110 mínimo. Instalações sahltarlas
completas, fornecendo otlma ali-
mentaç:\o; cartas para a Cai:;a
P03tal 1505_^ ^870) 19

DIFlciO KU113 A AL — 11. Ya-
cht Clube n. 42, proximo í

Praia de Botafogo. 0'tlmos apar-
tamentos, todo conrorto moder-
no, para pequena íamllla de tra-
tamento. Tratar: "Bastes de OU-
veira" S. A.; r. Ouvidor 5!).(15034) 1!)
fiM casa de familia, aluga-se um

esplendido e amplo quarto,
com linda vista e multo areJario.
a casal ou dois moços. Muita
a^ua e refeições s;mpre variadas;
preço barato; á rua Marques de
Abrantes 1 Cl. (14772) 19
iTílifinin ABAETÊ- -- MarquCsJL!jU11II/íO <la Olinda, 90 — Alu-
gamos neste magnífico edifício,
em vias de conclusão, amplos c
confortáveis apartamentos com
todo o conforto moderna c am-
pios terraços, com belíssima vis-
ta. Aluguel desde 550$. Lowndes
& Sons, Ltda. — Rua da Alfan-
dega 81-A — 4o and. 23-2772.

(9505)19

ALUGA-SE o bom e magnífico
prédio a rua Toneleros. 173.

chivos no local c tratar com OU-
vclra. á rua Buenos Aires, i9. 2°
andar, daò 9 30 ás 11 ,30 e das
14 as* 17 horas. (8G91)21

LUGA-SE ~á ~Áv. Atlântica 260,
em casa de íamilia espanhola,

duas lindas salas mobiladas, Juu-tas ou separadas, com terraço,
frente ao mar e com fina comida.

(8833)21

\ Vi^MlDA ATLANTIC A, 724 —
Alugam-se saia c quarto mo-

bllados, com ou sem pensão, a cu-
sais ou a soiteiro, com cate.I.iü733/21
Avenida atlantica, ~38"" —

Alugam-se os 3 últimos apar-
tamenv-os, 50030U0, CU0S c íCioOOO
mensais. 0'timas peçãc, todas com
frente para o mar, grandes varcn-
das, quarto de cr}a.lo, etc. Lor.al
prlv.lwglndo .com ar uo mar e ua
montanha. Recanto aprazível, pa-ra pessoas dc bom gosto.i3025;21

A LUGA-SB a confortável casa^»-da rua Mlguol Lemos 93, tras-
passe de contrato; pôde ser vista
das 13 ás 18 horas. (27331)21

LÜGA-SB belo apartamento,
com 4 quartos, duas salas o

mais dependenclas; á rua Joa-
qulm Nabuco 43, com AragSo.(13071)21

A LUGA- um ótimo quarto

ALUOAM-3E esplendida sala de
frente c um bom quarto, mo-

bllado, casa dc familia, mesa de
1» ordem; r. Sá Ferreira 24, a
dois passos da praia. Fona 27-
G312, Copacabana^ (9312)21

LUQÃM-SE-apartamentos para
casais ou pequenas famílias,

com sala e quarto amplos c lnde-
pendentes, saleta, cozinha e ba-
nheiro completos, em edifício no-
vo; r. Xavier da Silveira 43, csq.
da rua Copacabana. Bondes c
ônibus á porta .
A LUGA-SE ótima sala mobilada

a cavalheiro distinto, ã rua
Bolívar 20, posto 4. (20391)2*1
ALUGA-SE na rua Copacabana

390, entre Sta. C'ara c Flguel-
rodo Ma^alh&ss, sala da frente ou
quarto amplos, com ou sam pen-
SÃO, tel. 27-0377. (32288)21

LÜGA-SB o apartamento 93 domobilado para casal sem :..liús A LUGA-SE o apartame
e com pensão, a rua .loaqaim Na- •''«•Edifício Tleti, a Av. Atlantica4 • • " 34, com 3 quartos, duas salas,pensão, „ 
buco n. =0, Copacabana, 'o.-to 6. n.  •
Tel 27-8152. (31830>21 cozinha, banheiro e demais de-p-jndenclas; trata-se Banco

Á LUGA-SE um bom quarto bem £,rtuguí!ii 'do Brasil, tel. 23-2020^mobilado, a cavalheiro ou a, (9515)21
casal, em casa de senhora estran
geira. 'à""rua" Copacabana MO^ I AlUga-S6

Apartamento, vista para o
mar, dc frente'; aluga-se a rua

Cçpacanana, 330, com 2 quartos,sala, quarto para e:npregacia, oti-
ma cozmna, confortável oanhe-.-
ro entrada de aurvlçu Indepen-
uente; ver a qualquer hora; tra-
tar lia Uasa Atlas da r. Larga.
132; tel. 43-1670. (26489)21

A 1'AHTAMiiKTO — Aluja-se por¦^¦6 meses, a r. Francisco Sá, 5,
em Copacabana, proprlo para ca-
sal, completamente mobilado. In-
formações pelo tel. 27-5074.

(14750)21
A PARTAMENTO — Vende-se ou

^aiuga-se um novo, na Avenida
Atlantica 124. todo de esquina.
Facilita-se o pagamento, isáo se
aceita intermediários. Mais in-
formes com a proprietária peloTc!.; 22-7700. Ramal 86.

114371)21
Apartamento ótimo, Posto a,

incluindo agua quente, por850S, paasa-se contrato dc ü me-
Bes, a Av. Atlantica, 434, apto. (S4.

(2 Í083)21

à Av. Atlantica 24. Tratar á rua
A LUCAM-SE confortáveis quar- do ouvidor 00, Io andar. Tel. 23--í"i- tos. luxuosamente mobilados, 1E25 _ Ramal 23. (C70315)21a casal se.n filhos ou comerciai-lo, • ----- hr,nirr. "rTiTirt-i o-li ca-com ou sem pensslo. em casa de A LIGA-SE bonito quaru em ca

familia estrangeira sem crianças, ^*oa de familia alema. com vista
A rua Gou 1 art. íi7, tel. 27-5141. ao mar, para cavalheiro ou casal

(2330121 que trabalhe fora; rua austavo
Sampaio 225. Leme. (27330)21

A PARTAMENTO — Av. Atlan-
tica 1.003, posto 6 — Aluga-se.

ótimo, constando de grande sala,
três quartos, banheiro, cozinha,
quarto e W. C. para empregada,
no Edifício Ipiranga. Pódc ser vis-
to a qualquer hora. Tratar; Cia.
Territorial Rtachuelo, r. Visconde
de Inhaúma 39, 3° andar, telef.
23-1533 (2jS3_l6)_21

A PARTAMENTO — Posto 2 —
Aluga-se, no topo do cdiílcio,

coi . 2 magníficos terraços, com
sala, 2 quartjs o demais depcn-
denclas. Jidlf. Alagoas, á r. Vivei-
ros dc Castro, 122. (32133)21

A LUGA-S2 linda r?.la. com va
randa para o mar, a casal ou ^ LUGA-SE apartamento mobi

a cavalheiros tlc tratamento, 
Av. Atlântica. 213. apart. 42, Pa-
laccte Oceania. (19808)21

A PARTAMENTO — Em prédio de
"¦2 pavimentos, aluga-se o supe-
rior, com 2 quartos, duas salas c
demais dependenclas, à r. Copaca-
bana, 37ü. Chaves no 330.(32132)21

A PARTAMENTO 
~ Aluga-se o

-ti-do n. G3, a Av. Atlantica 122,
-£*-lado por poucos meses outras-
paa.-r.-se íem Rm°cÒpacabanS m" i ° .P.0!jlE0"e Sntar,KÍ2.Í.?:

com 3 qual-fOS, sala. quarto e w.
c. de criados por U3U;3. Chaves

a combinar,ap. 3. Tel. 27-837-1. (0577)21
A LUGA-SL' apartamento, ainda

A- mio habitado, com 3 quartos,
sala de Jantar, banheiro, quarto
o' banheiro de empregados o d3- !ís"jíãa'nVa" Nove" cie""Fevercl-mais dependenclas. Av. Atlantica »ia,-

i LUGA-SE em casa de família,
XV um quarto som moveis, para
rapazes ou para casal que traba-

fóra. ã rua Nove de Fe verei •
97, Copacabana. (20295)21

lefone 27-3522. (20005)21

aluga-se um quarto a

ÍjiLAMENGO 
— A- rua Dois dc

Deicmbro, 123, alugam-se doisapartamentos pequenos, a cwjalá
ocm filhos. (19895)17

*si

Apartamentos m^ninSs
independentes, grandes, dc luxo,
sarago, etc. Edifícios novos, rua
Concie Baependy. 59 e rua Este-
ves Júnior, 22. Tratar, com Viana
rua Ouvidor, 50, 1.» andar.

(20283) 17
A PARTAMENTO — Traspãssa-seA o contrato, de 5 meses, de ótl-

mo apartamento, á r. Senador Ver-
guelro 23, apart. 19, esquina do
Pnlsandú, com 3 quartos, sala de
Jantar, cozinha, banheiro, quartoc banheiro para empregada. Alu-
guel 650S000. (20415)17

PARTAMENTO — Traspassa-
se um na rua Correia Dutra,

com sala, 2 quartos, banheiro de
còr, cozinha, tanque e quarto dc
empregada, por G00$, incluindo as
taxas, com alguns moveis. Tratar
ã rua Correia Dutra 99. (32100)17
nicHfTfft Casal, na Ladeira daUlbtintU Gloria 129, a 1 mlnu-to da Praia, aluga-so um quartomobilado, com lindo terraço e íl-
ina pensão. Preço 800$. Exigem-se referencias. Tel. 25-0373.

(27050)17
IJ£DlFICIO AMAPA' — Rua

Senador Vergueiro 23,
esquina dc Paisandú —
Alugam-se ótimos aparta-
mentos, todo conforto mo-
derno, a poucos minutos do
centro. Bastos dc Oliveira
SIAf; á r. do Ouvidor 59.

(15051)17
njjfi.in LAPORT —~Bu.-.rqueUíUlIlClO cic Macedo. 5. esqui-
na da Praia do Flamengo. Alu-
gamos o ultimo apartamento va-
go deste magnífico edificlo de
privilegiada situação, com linda
vista para o mar. perfeito supri-
mento dagu.^. tado o conforto crequisitos modernos, para família.de tratamento, tendo 2 quartosamplos, sala. dependenclas dec.lados etc. —Lov.rnd:s & Sons.ltda. — AKandcra 81-A. 23-2772. (3503)17

r^LAMENGO — Sob a dlreçfto de" nova proprletarla, em ambien-te selecionado c exclusivamentefamiliar, alugam-se ótimos c are-
Jados quartos, a casais ou rapa-
zes de tratamento c absoluto res-
peito; Correia DUtra 130. 1489)17

Aluga-se peque-de pre-IflLAMENGOno quarto sem pensão, . .fcrcncia a pessoa oue trabalhe fó-ra, Informações pelo fone 25-1558.
(3230)17171LAMENGO — Aluga-se ótima•*- sal-a de frente, Indopendente,com agua corrente e todo o con-

forto, em casa de senhora estran-
gelra, á rua Conde de Baependl.

 (3218)17
Aluga-se ótima•ente, com pensão,em casa dc familia, tel. 25-3725.(9335)17

TlLAMENGO — Paisandú 222 —" AlUSa-ee oom pensão, um
quarto para dois moços ou dois
cavalheiros c um pequeno pararapaz. (14930)17
TpLAMTDNGO — AlU3am-s? sala e" quarto com psiuio: á Praiado Flamengo 254. (32270)17

casal
qUc trabalha fófa ou raua7/?s;

r. Ipiranga 88. _ (16132)18
Apartamentos modernos, mo-

bllados — AlUgam-sc ã r. Eu-
rlcles de Matos 43, principio do
Laranjeiras. (0427) 18

PÀIÍTÃMENTOS em edifício
acabado de construir, sltüaçllo

privilegiada, i»nto dos ônibus ta-
ranjelrá-"'. 3 últimos vagos. 32aí.3808 e 050*000, A rui Alegrete. 0.
tol. 25:1471). (20331)18
p* CA Laranjeiras — Pro-

pria para grande fnmi-
lia, alugà"-se. Proprl» também
para duas famílias viverem lnde-
pendentes uma da outra. Tel.:
23-3243.   (28832)18
D~ISTINTA família aluga ótimo

sal&o do irento, a casal ou pc-
quena família; 2 quartos para sol
teiros, a 2008 e 300$; meio todo
familiar e boa mesa. Trocam-ce
referencias. R. Pinheiro Machado
n. 80. tal.' 23-3203. (9308)18

pLAMENGO ¦*»- sala cie fr«

FLAMENGO 
— Aluja-te grandeeala mobilada, cafó pela ma-

nli&. máximo assslo, e também
se aluga um quirto independente.
R. aanador Vergueiro 134. teief.
25-2S69. (32250)17
I71LA MENGO — Aluja-se em ca-

sa de familia, a senhor quetrabalhe fôra. um quarto modea-to no quintal, mobilado e comcafS pela manhã, por 008000; Ar. Carreia Dutra 133. [14928)17
ÍtiLaMBNGO — a:uje-3: urna* sala. mobilada, com entradaindependente, a senhor da tra-tam?nto. cm casa dc s?ahora os-tronjM-a; A r. Buarque de Ma-ceda 55. (13012)17
rpLA METTC O — Quarte paraA- du3s peesoas, cam entrada in-dependente; excelente paesadlo.Aluj?-se por 180$ cada uma; *
rua "Senador Versuelro eo.

(32:s:)17

ALUGA-SE em casa de família,
sala Independente, unlco in-

qulllno; n rua Sonador V8|B"3l-
ro 182. í° andar, apto. 3.

(27243)10
A LUGA-SE pequeno apartamen--c*to para família dc tratamento,

r. Vitorio da Costa 12, apart. II;
Informações Casa Augusto, a rua
Humaitá, esq. Vitorio da Costa.

(3332)10

EM apartamento — Aluaa-sj
uma sala de frente, rlcamen-
mobilada, para um senhor; à

.. das Laranjeiras 6G-A, apart. 3.Largo do Machada._ _ (3408)18
Laranjeiras 

— Aiuia-se""um
ótimo apartamento para Ííiml-

lia; A r. Leite Leal 20. (1373)18
/~|"TIMA «ala de frcD'e, em caaaV/ dc família, para rapaz; naaLaranjeiras, tel. 25-4363.

(14922)18
Ql

UARTO — Aluga-se um, cm
casa dc família, para rapaz ou

car-al que trabalhe fóra; multo ba-
rato. Tel. 23-0021. (3347)18
çjALA c quarto de-frente. JunO tos ou separados, com oU sem
movòls c com ou sem pensão —
Aluga-se à r. Cosme Velho 234,
tel. 23-2111. Laranjeiras.

(20302)18
VAGARAM-SE uma magnífica

sala, espaçosa e arejada, parafamília de alto trato, e um con-
fortavel quarto para cavalheiro detrato. Fino passadio, grande par-
que arboH2ado. lockl eitcslente,o.imimamcnté situados; a 5 ml
nutos do centro. Hotol Parlslen
eo; à rua das Laranjeiras 21.

(2S8£9)18rnac^ — Para casal e 3503, parasolteiro, esplendido quar-to dc frente, com agua quente e
boa mrsa. Rua Umarl 17. trans
vcloll á Pereira da Silva.

(14711)13

ALUGA-SE um bom quarto cm
casa da família; á rua Mena

Barreto 173-A, Botafogo. (9026)19

A LUL .«frente, com ou bjiu mobília
cm casa de íamllla. entrada lnde-
pendente, a casal sem filhos ou
que trabalhe fóra; á rua S. João
Batista 93-A. (9502)19

A LUGA-SE quarto mobilado,
Amulto arejado, em ca3a de fa
mllia; r. Voluntários da Patria
101. Tol. 28-4247._ (3317)19

A LUGA-SE bela resldeilcia com•"¦o quartos e duas salas; r. Ge-
noral Dlonislo 49; chaves no n. 50.

(3209)10
A LUGA-SE quarto a um senhor**Ue respeito ou a rapaz com ou

sam pensão em casa dc uma sc-
nhora c}e respeito; á r. Gc.ie-
ral Severlano 30, c. 4. (37380)19
ALUGA-SE A rua Argentina 60-

A, casa 1. com dois quartos,uma saleta c cor.lnha. preço 1508,
tratar na rua General Polidoro
184. (9108)19
ALUGA-SE um quarto, em casa

dí família. Rua da Assunção
131. Botafogo. (03J0) 19

LUGA-SE casa com dois pavt-mentos, tendo seis quartos,duas salas, dois banheiros e mais
dependenclas; A rua 19 dc Feve-
rclro 29. Botafogo, aluguel 720$
Incluindo as^taxas. (20284)19
ALUGA-SE para casais distintos

cm pensão famllidr com todo
asseio, uoa mesa. quartos e sa-
Ias, centro de Jardim, não tem
escadas. Voluntários da Patrla,
173. (9536)19"VLUGA-8E o prcülo da rua Ro;

Granc'.eza. 59, casa 1. com
quartos, duas salas e mais dependetidas. Vèr e maio lnTormacôesna mesmo, com o Sr. Jofto. jar-dlnelro da vila. (20357)19"a LUaA~-EE~um dílmo quarto.em casa de familia a casalou roltelro distinto. Rua Mena
Barreto 40. Tc!. 26-6489.

(27407)13

Edifício hbljcr — urca —
Aluja-se ótimo apartamento,

com dois quartos, sala, banhei-
ro c cozinha, a Praça Nilo Pe-
canha 23. esquina da rua Otávio
Correia. Tratar: F. R. D3 AQUI-
NO & CIA. LTDA. Av. Ria Brán-
co, 91, 6o. salas 1, 3, 5 o 7. Ta-
lsfonc 23-1830. (15101)10

L3'A Alura-ssEDIIPICIOum quarto nesse edifício, á
rua Eduardo Gulnlc 6. esquina
da rua S. Clemente. 188, com
banhslro. chuveiro, c W. C., tra-
tar: F. R. DE AQUINO í: CIA.
LTDA. Av. Rio Branco, 91. 0o,
salas 1, 3, 5 c 7. Tel. 23-1330.

(15092)19

ii 122 ao. 35, 3o andar. Edifício 
jamalctt. Tratar á r. Soto db Çe-, A LUGAM SE ótimas salas, com
tembro 101. Io 'andar, com o Sr. direito & cozinha, & rua Gou-
Henrique. (11601)21 lart, 19, Leme. (203oi) 21

A LUGÃ~£Í quarto mobilado, á a LUGA-SE-cm apartamento, no
rua Santa' Clara 111. Copaca- J\ LCmCt ótima sala dc frente, a

bana. para caiai sem filhos ou ,.=nhura ou moça qu; trabalho fó-rapazes que trabalhem fóra. dis- ^ Pcdom-sc referencias. Ti*atarf ntos. lt?_ 'Jl | p;lo telefono 27-8861, clcpola das
A LUGA -üü o confortável ouilgU- 10 horas. (0308)21

T quàrtosdC2t(quar?iSC°dê ! "A LUGAM^SE"qulTrto c sala mo-
empregados garago o tlcmals dc-, -"• bllados, para cosais ou aoUcl-
n-ndcnclas. Trata-so na mesma ro, com ou sem pensão c cafc.
í-ua, 91. tel. 27-3331. (2273)21 Avenida Atlantica 724. (3360)21
, Lua A-SE a pTr tamento üe ALUGA-SE ótimo npnrt. n. 3,

A frente a r. Ministro Viveiros Aj rua Otto Siirion 102, Copaca-
clc Castro. 87. Lido, com 2 quar- bana, com duns saias, 2 quartos,
tos sala. quarto para empregada,; varanda, banheiro, cozinha, de-
entrada dc serviço Independente, • pendências dc criado, garage, to-
2 banheiros e mais dependenclas; f madna para radio, geladeira, tele-
vc- a qualquer hora. Tratar na' fone, armários embutidos, C..C.; as
oitó \tlas da r. Larga 132; tele- chaves cstfto na apartamento o,
fone 48-1670. (2Si58)21 tratar na Avenida Rio Brancorono ao/u. v. t€l 43.5738>(0357)21

IpM cnsa dc familia distinta —
Aluga-se um bom quarto sem

mobília e sem pensáo, a ca-ial
sem filhos ou a duns pessoas quetrabalhem fóra; informações na
rua Martins Ferreira 63. proximoVol. da Patrla. tem telefone.(3195)19¦pALAOIO BLA1R — AlUgaln-soJL tlmos apartamentos de fren-
te, com terraço proprio. a^ua cor-
rente, a 100S. lncluslvol luz. com
serviço do elevadores, ponto de
ônibus de 400 riis á porta e 2 11-
nhas de bondes; á r. S. Clemon-
te n. 103, 7.° andar, tel. 23-0100.

(31911)10
EENSAO SILVA — Aberta do

novo. Alugam-se ótimos apar-
tamentes salas c qufcrtes mui-
to confortáveis, com ou sem pen-s5o, para casais e famílias, tendo
ótimo lugar para guardar auto-
moveis, multa agua; á Avenida
Pasteur 206. perto do Mourlsco.
ônibus de Urca-Ipanema. bondes
praia Vermelha, tel. 23-3917.(93CH)10

pA L AC IO_rTaIR — Alu-
gam-sc apartamentos dí

frente, desde 3D05000, ajiia
abundante, ventilação per-
manente, amplos quartos,
sala, cozinha americana
banheiro em côr, terraço
coberto e sumptuosa entra-
da em mármores e espe
lhos, servido por dais ele-
vadores, ônibus de 400 réi3
até o centro; ã r. São Clc-
mente 109, tels. 26-0100 c
23-5-16G. (31913)19

^l.UGA-SÊ com refeições gran-
de c confortável sala de fren-

t.c com vista para o mar ou qu»^
ço, ambos mobilados. R. -- Alml-
rantê"(3onçãÍv"çs i0, junto á Av.
Atlantica 911. (13820)21
ALUGAM-SE ótimos quartos

mobilados, para solteiros c
casal, com ou sem paiiâ&b; A rua
Francisco Otaviano. 47. Poslo 6.
Copacabana. Tel. 27-2930.

(303101 21

A LUGA-SS o prcdlo da rua Fl-
»*;;uclrcdo Magalh&es 3, Copaca-
bana, tem 6 quartos c outras cie-
pcndchclas, informações 1-0 nics-
mo. (20271)21
^LUOA--'^ pala. i Copaca-

ban.t 1831 cm fronte ao Lido.
inobil«\clo ou nào, com 5 quartos.2 bánhslíos, garago. etc., tom
qusm mostre. Tel. 27-4"il3.

(9.433)21
l LUGA-SE um quarto, para ca- a LUGAM-SK excelentes qu:.rtos,

•A. sal. com ótima pensfto, por J\ mobilados, para casal ou sol-
GOOSÒOO. cm frente ao posto 3, a t-alro, preços de 200$ a 240SOOÜ,
Av. Atlantica. 438. (1.0083) ^1 . pert0 q0s po

A LUU.I-J- i[ua/co_luaepciino|)Jt!, | rata Ribeira
a casal; "

pós 135

Z^JASA mobilada — Posto 2
— Alusa-fie, por alguns

meses, confortável casa pa-
ra pequena familia de tra-
tamento. Não falta agua
(bomba elétrica). Ver de-
pois das 12 horas; ã r. Co-
pacabana 63, Leme; Não sc
informa pelo telefone.

(9520)21
jnÃs7T~1<T0 quartos, duas Salas,^ terraço, garage,.Jardim,— Alu-
ga-se ou tias passa-sc o contrato
cie 5 meses, tratar das 15 ás 18
horas, á rua Barata Ribeiro 2C3,
posto 3.  (27132)21
I iOPACa"dana — Alugam-sc, cm

casa cie família, 2 bons quar-tos. um cm porão, com direito a
cozinhar c lavar; à r. Copacabana
n. 007 (23817) 21
1 tOPACABANA —- Aluga-sç ei-^ plendido sobrado, com 4 cjuar»
tos. duas salas e demais depen-
denclas, a rua Santa Clara. õ8,
posto 4. Chaves na loja. (9069)21
/-lOPAÕÃBÃNÃ"-— Altlga-ec por^ 520JG00, o prédio clx rua Ipa •
nema, fl». casa ;). npart. 1. com 3
quartos, s-ila, quarto cic emprega-
cio, etc., as chaves por favor no
OJ npart. 1. Tratar com D.,vi À:
Cia., á rua cio ouvidor, Jl-3o)2i
COPACABANA. Aluga-se cm ca-

sa de íamllla. sala dc frente,
sem moveis c quarto mobilado
cie frente, para rua. Preço 2003.
Rua Copacabana 918. Tel.: 27-
6030. . (8301)21porÇIJS UC

postos 2 c 3, à rua Ea*
Iro, (32235)21

T;-A* rua Siqueira Cara- I V LUGA-SE no Lido, pe-: 116, copacahuiia ( quenos apartamentos; á
A LUQAM-2-S ótimas saias r. Ministro Viveiros cle Cas-

"¦quartos para sanlloras c cava- ti-o 82.
Goulart '^.^ensiò0 Duenos^ALcs. * LUGAÍÊ' luxuoro apartamen-
Copacabana. (2j17)21 tp

/COPACABANA^ 53
Aluga-se

530$000. prodio dc Irente. da
rua Ipanema, C2, 3° anel., com 3
quartos, sala, quarto de emprega-
do, etc. As chaves no local. Tra-
ta se com Davi /c Cia., a rua do
Ouvidor, 71, ou pelo tel. 27-0^13.

I19832)21

LU G A-CE-to na Avenida Atlantica --
Edifício S. carl03 do Pinhal, rl-
camente mobilado, com flnlssi-
mos tapetes c obj:tos. cinco
ouartos e quatro salas. T™™r-
? R. Dl! AQUINO & CIA. LADA.
Avenida Rio Branco, 91. CP, sa.as
ns. 1. 3, 5 c 7. Tel.

ALUGA-SE ótima rcsidencla pa-
ra família dc. alto tratamen-

to; à r. Dias da Rocha 00, cs-
oulnu d.- Barata Ribeiro. Trata-
sã polo tc-1. J17-G353. (32032)21A LUGA «SS cm rcsldenela par-jtV tleulnr, um bom quarto para -. iola
casal ou ooltolro. n ru i Francls-1 A LUOA-SE c-3p.enaiüa IoJ. .
oí nrftVtsna 53 tol 27 31G0. Co- "rua Ronald de Carvalho n. 70.
naca^na (BJ27Í21 antiga rua Harltnf. 0'tlma para1 15  , , Instituto de Belcía ou cabdlcl-A 1.UGAMSE uma boa sala de "iro dc senhoras. Acoltam-seTrente e um bom quarto, em propostas também Para_ccasa de família dc todo o res-• n2.,oclos- Tratar: F. K.
g;lto, com ótima pensio. ã rua - — *

omlngos Fcrrclw, 159, tel. 27-

outrosDS

BOOMS with board to let by
English Lady — Central pesi-tln Cood talde — Praia c'.% Dota-

tc-o 22i. (3215)19
ala boa. entrada Indepedeu-
te. íamllla aluga a casal tu

rapazes, cem ou sem pensão: a
r. n. Aua li. transversal a ra-
rani. \9016) 19

2351. (32042)21
Aluga se um quarto para ca-

-r.l som filhos, á rua Siqueira
Campos, 101, Copacabana, tel. 27-
0349. (0033)JJ

A LUQAM-SE cjuartos com agua
•ci corrente, 1C0S a 2303. r.o Pc-
tlt Manolr 1S, rua nova. Junto ao
107 da rua Darata Rlbeiro._perto
do Copacabana Pa lace. (147>3)Li
À LUG ~nmboa sala de
^^r::nte e ura quarlo mobltadoo,
com pensij. para casal ou senho-
re*; exelu -i vãmente f.imülar; à

AQU"INTÒ & CIA. LTDA.. AV. RIO
Branco, 91, 6°. salas 1, 3, 5 c 7
TMcfone 2'3-1830. (lal-3)-l

A PARTAMENTO"c

rua Copacabana n. 1.073.

Rua Joa-
qüim Nabuco 203. Copacabana Alu^a-se ótimo, com peças cs-

paçosas c bem arejadas e grande
varanda de frente. Chave ao lado
n. 202. (9571) ti 1
A^PARTÃMÈNTO OU QUARTO'x-V __ Alujam-se Apart.. com dolí

quartos, uma sala dc Jantar c dc
mais dependenclas ou quarto f
rala dc Jantar c demais depcn- I
«cnclas. com telcfon-, c;c. (Fa- ,
millar). Vèr das 14 ás 13 horas 1
Rui Sta. Clara 214, Apart. 3 —

/COPACABANA — Apartamento
moderno pura pequena fami-

lia dc alto tratamento. Isolado,
caraçe; ã r. Dias da Rocha 7o.b (20201)21
/ COPACABANA posto 2 — Alu-^ ga-sc um quarto, com duas
Janelas, está pintado. máximo
iuss°"o, na Praça Cardlal Arcovc-r-
do 19. td. 27 9708. ao lado d*
Escola d-a rua Barata Ribeiro.

(9301)21
/1 ASA mobilada — Posto 2 —•

Aluga-se, por alguns meses,
confortável casa para pequenafamília dc tratamento. Nio faltaVer dc-ajua. (bomba elétrica),
ools de melo dia; á r. Copaca-
bana G3. (Leme). Nio se infor-
ma pelo telefone. (9o2*3) 21
üVlifírin «ulntanllhaHiCIllIClO Atlantica 99

Avda.
Atlantica 992 c rua

Toneleros 221 — Alugam-se lu-
xuosos apartamentos grandes e
L>eoucnos. Tels. 27-5074 c 27-3175..13031121
Prlifioín ALICD — Rua Sopa-—•ílllICXO cabana 1313. — Alu--ames neste edifício, apartamen-
tos com quarto, sala. banheiro o
roslnha. Alusuel desde 380S000.

Lowndes & Sons. Ltda. — Al-
\1ndc3a, 81-A., 23-2772. (9501)21

(.20132)21 Copacabana. (,íol20)2l (Continua em pag. posterior)
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I"i .for"-'", <i\:o so rlôam sem-
pvo c.i .i cr c com proveito.
F, cjiinòl nunca |flo o» grandes
jornais os que conseguem for-
nccsr matéria agradavcl c util
ao leitor que não seja Jan da
yoz da Grane Moore, do pé de
Leonidns, jii das patas do Mos-
soro. ou do Que Tal!

Os jornais menores, mas que
Sábèfe obedecer a um programadó ação construtora e estão II-
bertos da preocupação da con-
cjuista dos goals de sensací.ona-
lisiúo na caçada ao níquel cs-
casso do publico, os jornais cs-
gritos por jornalistas que têm
uma inr.&o e:cata do seu papel
de educadores o plasmadorcs do
espírito nacional cm cada povo
p, do sentimento de solidarieda-
d- de todos os povos na obra
comum da civilização, esses Jor-
liais que informam, esclarecem e
orientam, sem azedume, nem
paixão, constituem fontes puras
cm que pide abeberar-se o espt-
rito dos moços para a perfeita
compreensão da vida moderna.

Não ha muito tempo, apareceu
cm Iocoe.ma, escrito cm por-
tugués. um jornal desse tipo: é
o Correio da Asia, dirigido por
ciois intelectuais de valor e que
suo o o mesmo tempo duas ex-
pressões vitoriosas da eficiência
d d nosso corpo consular.

Tenho diante dos olhos os ul-
tiinos números desse periodico,
destináclo especialmente a ser
um traço de união entre os nos-
sós e os Interesses cconomicos
do mundo asiático.

A sua leitura e confortado»
c representa um convite ã ação
f.os homens de governo e dos
homens de negoeies, porque ela
revela um extraordinário nume-
ro de possibilidades cm matéria
de iniciativa particular e de ori-
entação administrativa.

Uma das sugestões mais inte-
r:ssantes que se podem clicou-
irar nas paginas do Correio da
Aiia é a relativa aos resultados
r.ue poderemos colher com o
.\parelhamento comercial decer-
tàs industrias extrativas de que
a China era a principal e quasl
exclusiva fornecedora.

A situação atual da China não
lhe permite íaaer os suprimen-
í js que estão sendo reclamados
pelos seus compradores; e du-
rante muito tempo ainda c bem
provável que continue a impôs-
òíBjlidade chinesa.

O caso do tung-oil é típico.
A arvore do tung fornece um
cieo que tem as preferencias de
IgcIos cs grandes mercados in-
dustrials no fabrico de tintas,
Iscas e vernizes empregados no
acabamento de automóveis, ae-
roplanos, navios e, enfim, de
c;uasi todas as maquinas e ins-
iramentos expostos á ferrugem
c á corrosão.

Segundo informações publica-
das no Correio da Asia, o oleo
possue, de acordo com rigorosas
analises c cxperiencias realiza-
das cm laboratórios alemães, as
mesmas propriedades que o oleo
de tung.

Poderíamos, pois, tentar re-
produzir a inlchl.va e o esforço
do Barão dc lblapaba, que prl-
meiro explorou 110 Brasil essa
riqueza, montando no Ceará, em
IE7G, duns prensas hidráulicas
para o aproveitamento da olti-
clca.

Por outro lado, o cultivo do
tung cm nosso pais pódc
ser perfeitamente incrementado,
afim dc que em pouco tempo tc-
aliamos não apenas algumas
centenas dc milhares, mas ai-
guns milhões dessa arvo. j util
e rendosa.

As plantações jl existentes
em S. Paulo, e que devem dar
esse ano a primeira colheita,
podem ser o marco inicial dc
uma grande riqueza.

Não importa que os Estados
Cilidos já estejam fazendo em
larga cscala o cultivo dessa
planta exótica no sul do Mis-
slsslpf.

Ha sempre mercados indus-
triais ávidos de tung-o.l e se c
certo que estamos caminhando
para a fundação da nossa side-
1 urgia, aqui mesmo poderemos
criar um importante escoadouro
para a nossa produção de oleo
de tung.

Seja a oitlcica, que 6 nativa
cm todo o norte; seja a arvore
de tung, transplantada para as
nossas terras, o fato é que po-
demos ser grandes produtores
de um oleo com finalidade es-
peclflca na Industria moderna e
com procura sempre crescente
nos grandes centros.

Os Estados Unidos, em 193a,
importaram da China mais de
duzentos mil contos de tmi3-oil;
e do nosso oleo de oiticíca ape-
nas treze contos.

Deve ser agora o momento de
procurarmos organizar a indus-
iria extra ti va do oleo de oitici-
ca e de promover com o rival
(único rival) do tung a pe-
netração nos mercados indus-
triair, principalmente nos da
America do Norte.

A oportunidade é agora para
a oiticica; sem deixar de ser
lambem para a formação de 110-
vas culturas de tung, o que lios
habilitaria a ficarmos dupla-
mente garantidos no futuro
ouanto a uma industria extra-
tiva de procura universal e pro-
gicssiva.Tomei este caso entre os va-
rios que a leitura do Correio da
Asia sugere, para chamar a
atenção do ativo Sr. Ministro
da Agricultura para um probie-
ma que pôde ser uma nova fon-
te de prosperidade para o pais.

Mas tomei-o, sobretudo, pelo
prazer de registrar 11a orienta-
cão de um jornal feito do outro
lado do planeta por dois jovens
brasileiros um espirito de pon-
derada brasilidade, cuidando das
perspectivas economicas da nos-
sa terra, com um sentido prati-
co e objetivo que devia ser, na
hora presente, o sentido geral
de toda a nossa imprensa.

BELISARIO DK SOUSA.

cldiule optimista fica dependendo
das disposições dc cada hospede,
c, assim, envolvendo questões fl-
nancelras dal mais embaraço-
mia...Dlsse-o. 011 hora de Inspiração
e sinceridade, o político francês,
c ninguém ae boa f<5 podo con-
testíi-lo: cm se trntando dc se-
melhante assunto, nada melhor
do que se criai, para os observa-
dores procedentes do exterior, a
contingensla — por assim dizer— do ralar bem do ambiente cm
que operam.

sli A mudança de situações
políticas op:ra, ás ve-

zes, nos que por ela são momen-
taneamente atingidos transfor-
inações imprevistas c salutares.

U111 dos homens públicos da
antiga Republica, que se podemapontar como exemplo do probl-dado, c incontestavclmente o
Sr. José Augusto. Aluno dos
mais distintos no curso de direi-
to da Faculdade do Recife, se-
duziii-o logo a política, sobretu-
do pela influencia que 110 seu
espirito exerceu um seu tio, se-
nador ds larga influencia 110
seu pequeno Estado natal, o R.o
Grande do Norte. For cscrupu-
lo, o Sr. José Augusto, que des-
de a mocidade passou a exercer
cargos públicos, nunca praticou
a advocacia. De maneira que as
alternativas da política não o
encontravam sempre em situa-
çáo dc desafogo.Dissolvido o Congresso, o po-
pular chefe rio-grandense do
norte decidiu exercer a profissãode advogado. E a sorte lhe tem
sido tão propicia que as excur-
LÜes a serviço das causas de que

encarregam, cie as faz de
avião, sinal de prosperidade e do
exito. De lima dessas viagens
retomou, lia dois dias, o senhor
José Augusto e ci-lo de novo
nos seus pontos habituais, as li-

ra rias cariocas
O caso do Sr. José Augusto

serve para ilustrar a tece de
que os homens públicos brasilei-
ios podem em regra ser aponta-
dos como exemplos de correção
e lisura e igualmente que a von-
lide construtora não tem idade
nem fase próprias para se afir-
mar cm toda a sua exatidão c
eficienc.a.
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A redação não assume a
responsabilidade dos concei-
tos emitidos cm artigos devi-
(lamente assinados. Também
não devolve originais.

O caso dos imigrantes
brasileiros
Aquela historia dos brasileiros,

que trabalham nos arrozais dc
Ccrrientcs, tem aspectos não
muito ágrauaveis. Vemos que ha
patrícios nresos, que vão servir
nos paises visinhos. Aparecemos
como uma Nação de emigração,
qnando até hoje estavamos con-
vencidos de c;ue atraiamos o co-
lcno estrangeiro e oferecíamos
possibilidades economicas aos fi-
lhos dc outras terras. O baixo
padrão de \;da no Brasil, a in-
significancia do salarlo, explicam
a procura a: outras patrias.

O aspeeto menos razoável do
episodio, entretanto, c o aban-
deno cm que se acharam os nos-
sós patrícios. Pelo que refere La
Prensa, eles estavam sendo ex-
piorados pela ganaiicia de inter-
medianos. Os patrões pagavam
um salário, uue em boa parte fi-
cava nas mãos dos empreiteiros.
E quem tomou a defesa deles?
Quem apareceu em publico de-
nunclando a exploração e recla-
mando providencias imediatas?
Custa confessar que a uma to-
lha argentina coube essa tun-
t-ío. Vamos ver sc os represen-
tantes do Brasil na Argentina
tomam as providencias necessa-
rias. em deiesa dos imigrantes
brasileiros.

O assunto vem pôr em des-
taque a importancia do pro-
blcma do salario minimo, ha
pouco encaminliuao pela admi-
nlstraçào brasileira. Fosse mais
favoravel ;i situação do trabalha-
dor do campo no Brasil, e não
seria íacil qi_c sc aventurasse aos
riscos e ás dificuldades da imi-
gração.Sirva a txperiencia aos mais
audaciosos, aos que acreditam
nos paraísos distantes. Dc nossa
parte, ha lambem muitos cnsi-
namentos nesse pequeno episo-
dio. Resta ver se os saberemos
aproveitar.

tavel scientista, Sr. Artur Neiva.
quando presidente da Comissão
de Agricultura da Camara c
apresentado á Comissão JMixtade Reforma Economicc-r inan-
ecira em Setembro de 1933.

Ali está. em traços nítidos,
por arsim dizer, todo o "retrato"
do Brasil c de como podemos
embelezar a nossa fisionomia,
desenvolvendo os elementos que
não nos faltam em valiosas ma-
terias primas.Durante alguns meses traba-
lhou a referida comissão, da
qual o referido relatório do Sr.
Artur Neiva sc tornou o'fruto
principal c valioso. O agrupa-
msnto rcsultára de imposição
legal votada solenemente.

Tudo quanto se refere á nes-
sa economia está nesse trabalho,
que vale, por assim dizer, como
um verdadeiro Índice das nossas
possibilidades.Não são, portanto, indicações
de e;tudioscs. de especializados
c de bem avisados o que nes
falta; antes, o que se mostra
ausente, lia muito tempo, c ação.
c conjugação de esforços, é r;a-
lidade objetiva, abandonando-..e
de todo essa velha realidade de
adjetives pomposos, tamboriucs-
cos...

Gesto louvável
Nomeado, recentemente, para

exercer a pasta do Trabalho, o
Sr. João Carlos Vital teria que
enfrentar a ameaça de um ban-
quete. A importância do posto,
as amizades do titular interino
explicariam, lacilmente. esse mo-
vimento, tm essa manifestação,
a que cm regra não faltaria o
qualificativo de espontanea. As
listas seriam encontradas nos
pontos conhecidos; os nomes vi-
riam, como de costume, os ami-
gos pessoais ao Ministro, os fun-
cionarios do Ministério, os que
pretendem ou podem pretender
coisas naquela Secretaria de Es-
tado. Haveria, depois, um dls-
curso muito eloqüente, cs cha-
rutos do fim da refeição, os
abraços comovidos dos inúmeros
admiradores.

Pois não é sempre assim que
acontece? Mas o Sr. Vital teve
um gesto feüz e que muito o rc-
comenda: recusou o banquete.
Ele sabe, muito bem. como e fa-
cil rcceoer homenagens. E não
se presta nem aos espetáculos da
vaidade nem ás cspertez.is dos
engrossadores. Muitos iriam ao
banquete para terem o direito
dc pleiteia!- favores; outros se
considerariam obrigados á ade-
são pelos cargos que exercem.
Nem seria espontanea a mani-
festação, nem concorreria para o
prestigio do Ministro interino.
Muito mais expressiva 6 essa
atitude, que S. Ex. acaba de to-
mar, recusando a homenagem
que havia sido anunciada.

As grandes potsnctns desde ha
muito tempo desenvolvem inten-
sa atWidadc na luta pela supro-
macia política na Europa c em
outros continentes.

A diplomacia é obrigada a fa-
zer esforços estupendos para a
realização dos objetivos visados
pelos respectivos governas c a sua
missão é muito dificil devido aos
freqüentes conflitos internado-
nais que surgem ameaçando per-
turbar a paz em consequencia da
desconfiança reciproca dos adver-
sarios.

Simultaneamente com a guerra
poiitica suscetível de degenerar
dc um mom-nto para outro cm
guerra militar, trava-se outra
guerra não menos encarniçada
para a conquista dos mercados
consumidores mundiais. O cam-
po de batalha em que se dcgla-
diam as maiores nações indus-
triais e flnr nceiras é mais am-
pio, abrangendo todos os conti-
nentes.

Na America os principais com-
batentes são os Estados Unidos,
a Alemanha e a Inglaterra. Nes-
ses últimos meses os Estados Uni-
das ganharam terreno nos mer-
cadas latino-americanos, mas a
Alemanha e a Inglaterra tam-
bem aumentaram suas vendas
embora cm proporção menor.

Na Europa as principais rl-
vais são a Grã Bretanha e o
Relch, particularmente nas na-
ções do centro desse continente.
A Inglaterra em virtude da ex-
pansão comercial alemã na Tche-
coslovaquia, Hungria, Iugoslavia,
Rumania e Bulgaria, está, resol-
vida a impedir que a Alemanha
prossiga na avançada para o
Orieiite Froximo. Ela auxilia fi
nanceiramente a Turquia, cuja
conquista sob o ponto de vista
cconomico também faz parte do
programa alemão.

Os banqueiros londrinos auto-
rizados pelo governo inglês aca-
bam de conceder á Republica
Turca um emprestimo de dez 111I-
lhões de libras esterlinas. Como
é di praxe, grande parte desse
credito ficará na Inglaterra para
o pagamento de armamentos, ma-
quinismos e material de constru-
ção que a Turquia adquirirá na
Grã Bretanha. A casa Krupp
que fizera propostos para forne-
cimentos similares foi vencida,
provavelmente porque o governo plano.

do Relch não possue a parte cm
dinheiro que a Republica Turca
vai receber da Inglaterra para a
execução das colossais obras pro-
jetadns e desenvolvimento indus-
trlal do pais.O Relch conseguiu nesses ulti-
mos quatro anos predominar no
comercio externo do Danubio,
medir.nte um sistema de perinu-tas Igualmente favoravel a todas
as partes. A Alemanha recebe
os produtos agrícolas que precisa
para o consumo de sua popula-
ção c paga em generos manufa-
turados de que carecem as nações
balcanleas. Por esse meio as rc-
lações mercantis entre a Alemã-
nha e as nações da Europa Ccn-
trai Intcnslflearam-sc cm larga
escala. De fato, o Reich logrou
estender sua influencia comer-
ciai da Áustria á Turquia mas a
Inglaterra tenta agora disputar
á Alemanha nessa ultima nação
o terreno conquistado. A conces-
sâo do volumoso credito de dez
milhões de libras e o primeiro
passo nesse sentido o qual cons-
tltue um apreclavel sucesso, pois
os turcos receberão, canhões, tan-
ques, aeroplanos, ferro, aço e ou-
tros materiais pesados produzidos
nas usinas e fabricas inglesas.

O governo britânico visa tam-
ber.-. um objetivo político pro-
curando afastar a Turquia da In-
fluencia diplomatica de sua an-
tlga aliada na grande guerra.

Não é de esperar que a Ale-
manha abandone b. partida e en-
tregue o campo á 'Grã Bretanha,
pois agora mais do que nunca tem
necessidade de aumentar suas
vendas no exterior devido a re
gistrar-se um saldo desfavorável
na bplança comercial devido, co-
mo er<. de esperar, ao anschluss

No mês de Abril ultimo as ex-
portações alemãs desceram abai-
xo do nivel registrado no mesmo
mês do ano passado. A gravidad
da situação economica mundial
não permite aos alemães alimen-
tar a esperança de melhoria das
exportações, mas èles observam
um sinal economico auspicioso 110
resultado do plano quadrienal
tendente a produzir todas as ma-
terias primas que a nação precisa
para sustentar suas industrias.
Os dados eficiais deixam prever
o exito completo do referido

A NOTA

tendimento, a proposta para um
empréstimo de 20.000:0005000,
que serão destinados unicamen-
te á construção r'c edifícios csco-
lares cm toao o Estado.

Um grande inquérito
cconomico...

A nossa atividade economica
tem-se caracterizado, principal-mente, por meio de inquéritos
c de nomeações de comissões
Dc tudo isto, temes um lindo
resultado literário, reproduzido
cm vários relatorios, com edi-
ções que sc repetem.

A nossa produção de inque-
ritos, relatorios e comissões dev
ser sup'.antadora de tudo quantoexiste no mundo. O fato é queé sempre req-ltico...

Como visão do nesso panora-ma economico. contendo deta-
lhes sobre tudo, detalhes quevelem por uma série de cami-
nhes a seguir, nós não precisa-rlimcr, mais. no cn.anlo, senão
do que se contém 110 massieo
c fundamental trabalho organi-

A melhor propaganda
Uma das instituições de Parts

que se revelam, ao mesmo tempo,
de muita elevação c de muita
utilidade, c aquela que tem porobjeto acolher os jornalistas es-
trangeiros, e facilitar-lhes. o
cumprimento dos deveres do seu
oficio.Não ha multo, a sede da inen-
cioiiada corporação era visitada
pelo atual vice-presidente do
Conselho dc Ministros, Sr. Ca-
mille Chautemps. E quando che-
gou a esse homem de Estado a
vez de responder ás saudações
que lhe haviam sido feitas, è!e
proferiu am discurso digno de
especial registro, não somente
pela elegância da forma como
pela profundeza c oportunidade
dos conceitos.

Resultou uai uma pagina, queha de ficar, sobre a importanclá
de dia para dia maior da im-
prensa como Índice e fator de
civilização r. ainda, como instru-
mento dos dc mais cficicncia 11a
obra de confraternização dos
povos. Considerando, em parti-calar, a situação de cada país.diante dos Jornalistas que o visi-
tam. ou neic sc instalam paraatuarão longa e sistematlea. o
Sr. Chautemps como que a cqua-
cionou e solucionou do ponto de
vista doutrinário, por meio dc
uma íormala de exatidão e sa-
bedoria incontestes.

O que imprime releve, ncia e

O foot-ball c as pessoas
emotivas
Esta folha perdeu, liontem, 11111dos seus r;datoi^,j, Carlos Por-re.ra. Parecei a t:;:rainio dize-lo: mas a verciade c esta: é queesse nosso dcoicaclo companhel-ro íaicc:u c..i cons:quencia ciomttisii c.i Jij-*Cíui que os brasi-

!ci. -3 j-uai-am. Domingo passa-co. c.n baacburpu.Com cieito. oarlos Ferreira,
que era um temperamento c„m-ua«ivo, apaixonado c ardente,mel acabara dc almoçar, puzera-te a ouvir a irradiação cia Jogoi^ra.,.1 x Polonia. As peripeciasCa luta iani-liie trazendo corno-
çoes sobre comoções. Depcis,
veiu o empate. E, afinal, veiu avitoria. As comoções intensas oabalaram tanto, que, quando cie
viu ralar o triunfo brasileiro,
caiu com um congesláo. Socorri-do pela Assistência, veiu a fale-
cer na manhã cie honteni.A morte ae Carlos Ferreira
oier:ce, certamente, assunto á
nossa meditação, iíão foi uni-
co o seu caso, de vitima das co-
moções de Domingo ultimo. Ou-
trás pessoas, excessivamenteemotivas, também ouvindo a ir-
radiação cio viatch que se des-
enrolava cm Strasbuvgo, se sen-
tiram mal. Esses vários casos
tiveram, no momento, o neces-
sarlo registro da Imprensa.E', portanto, um problema quemerece ser considerada por to-
dos quantos se interessam pelos
jogos do Brasil 11a Europa, üe sesentem demasiados absortos ou
comovidos, se r>so confiam 11a
sua própria serenidade — queevitem cuidadosamente ouvir a
irradiação que 110 próximo Do-
mingo ha d: ser feita clurance
o jogo do Brasil com a Tche-
coslovaquia.

Escolas primarias
O progresso do Brasil está su-b or d i 11 a d o, ülrétámente, cm

grande parte, ao grau de instru-
ç.j.o c»e seus filhes, li/ uma vertiade muitas vezis c»ita e repe

A proposito de siderurgií.
ou, propriamente, da t;:-

portação cio nosso minério, re-
cordo-nie do dizer dc um velho
observador, que seguia com pa-
cicncia e interesse as questões
que tocavam á nacionalidade.

Lia cie todos os parccercs que
a questão motivava no Congrcs-
so Nacional, os discursos, as in-
formações c os relatorios dos Mi-
nistros, os editoriais e noticias
de jornais, tomava nota de tudo
e prc&arava saber onde, afinal,
estava a verdade, isto é, onde se
encontrava a defesa do interesse
publico e o amparo da coletivi-
da de.

Os discursos e os artigos a pro-
posito da questão eram, com Ire-
quencia, bonitos c fundamenta-
dos, mas o acompanhante outra
noção não colhia senão a de quea questão c-ra seriamente contro-
vertida...Eis, porém, dizia o velho ob-
servador, que aparecia um co-
niunicado 'ou uma publicação
paga c. então, a luz se fazia com-
pleta 110 meu espirito e ficava
com a certeza dc que a justiçac o Interesse nacional estavam
no lado oposto ao defendido pelas
publicações remuneradas...Hom'c;sa!

E' que, concluía o velho ob-
servador — ninguém paga publi-nações para defender o interesse
do" Estado...

Que tal o método? — 7,. Z. Z.

A colcía do lixo
Noticia-se que a Prefeitura

vai adquirir 50 novos auto-cami-iiiiões no sentido de melhorar o
terviço de arrecadação do lixo.
Muito bem. Essa providencia cs-
tava sendo ha muito reclama-
da. Diariamente, recebemos apê-les e queixas diversas. proced;n-tes de vários pontos da cidade.

A Diretoria de Limpeza Publi-
ca e Particular, não ha duvida,
envidava todos os esforços no
sentido de melhorar as s.rviços
mas era-llie impossível resolver
o problema devido, justamente,á deficiência de material rodan-
t.'. O que se impunha em bene-
flcio da populaçao era o que ora
se anuncia.Para se poder imaginar a que
ponto a situação chegou, basta
dizer-se que já nem mais se po-ciia a arrecadação diária do lixo,
mas, ao menos, arrecadação tm
dias certos, solicitando-se, en-
tão. apenas, como providencia de
mais fácil solução, fornecesse a
Limpeza Publica vasilhames,
onde pudesse s:r acumulado o
lixo dc varies dias. Ainda lion-
tem recebíamos dos moradores
da aristocrática rua Condo de
Bonfim, um apelo nesse sentido
porque, acrescentavam, já n:m
latas vazias havia nas redondo-
zas. de vez que o síocfc tinha sido
esgotado...A providencia é. portanto,como se vê, bastante oportuna.

Acertada circular tio
trafego

A Inspctoria Gera! de Policia
baixou instruções acs liseais du

na dura contingência de pros-
seguir ou tentar prosseguir cm
contra-mâo, fora da passagem
natural c esse recurso ocasiona
grande confusão c frequentes
desastres.

I-Ia momentos cm que o túnel
fica inteiramente cheio de õni-
bus e dc automóveis, porque o
fiscal do bonde está contando
os passageiros, está fazendo 00
seus cálculos...

E' semelhante abuso que a
circular visa coibir e deve essa
circular ter sorte bem diversa
daquele distico que ainda se lc
cm todos os bondes — "E' proi-
bido fumar nos três primeiros
bances"...

Quando, nos últimos Iam-
pejos do scculo findo, vin-

do de Pernambuco, eu cheguei
ao Rio de Janeiro, os planos
eram muitos e o dinheiro ne-
ilhum. Apreciador dc frutas, cu
as comia cm quantidade na mi-
nha terra. Aqui os preços eram
proibitivos para as minhas limi-
tadissimas posses.Piquei, pois, muito alegre len-
do, então, na Gazeta dc Noticias,
a informação de que a Municipa-
lidade ia tornar cnergicas provi-denciaa contra o preço abusivo c
injustificável das frutas 110 Rio
dc Janeiro, atribuindo-sc o mal
á ganancia dos intermediários.
Narrava-se 11a noticia que um la-
vrador de local proximo ao Rio
cie Janeiro plantara muitas lru-
tas de conde e, tendo obtido uma
produção linda e abundante, se
vira forçado a vender cacla fru-
ta (Belos tempos!) a 40 réis.
Dias depois, apurara esse lavra-
dor que cada uma dessas frutas
estava sendo vendida a 600 rcií»
iQuc lindos tempos!) Mas, con-
tinuava a Gazeta, semelhante
extorsão não continuaria, por-
quanto a Municipalidade ia es-
tabelecer um tabelamcnto.

Como apreciador cie fruta fi-
quei contentissimo c vislumbrei,
então, a possibilidade de com elas
me deliciar em epoea que não
tardaria. Pois se a Municipalida-
dc ia providenciar... ia tabelar.

Leio agora, quarenta anos dc-
pois, 110 Correio da Manhã, queo lavrador, plantador de bana-
nas, quando está com sorte, con-
segue vender um cacho, com dez
dúzias de bananas, por 1Ç500. A
retalho, cada uma dúzia dessas
bananas é vendida, 110 imnlmo
por 1Ç0G0. O lucro é de mil porcento, mais ou menos...

Zangam-se tedos; mas não ha
razão para isto, porquanto a no-
ticia é acompanhada da consola-
clora informação dc que a Muni-cipalidade vai providenciar, vai
tabelar..,

Por que, pois, semelhante zan-
ga? O tabelamcnto não tardará,
embora a promessa date de qua-renta anos, c o preço da banana
descerá, cem duvida, a limitesbem razoaveir... — O. P.

tida. Frizava-se Isso, aliás, não'trafego, no sentido de insercvc-
ha muito, quando se tinha ante; icm como infraçao o fsto dos
os olhos a estatística, poucadesvanecedorr., sobre a percenta-gem dos allabetisados no pais.E111 determinado momento,formou-se, porém, a reaçãocontra a falta 00 elemento uni-

transcendência ao problema é o cJ para a modificação desse cs-
interesse que toda nação não coisas. _Essa rsaçao con-
pode deixar de ter em que a ati-
vidade dos homens de imprensa
vindos de Cora se exerça de modo
lavoravcl r.03 créditos da mesma.

Como, entretanto, ee exigir quee-ses profissionais descurcm dos

moterneiros de bondes, para
atender a fiscais c a outros, dl-
minuirem a marcha do veiculo
ou pararem de todo fora dos
pestes de parada.r.buso, que a circular visa

I corrigir, é dos que mais se cosistiru na criação de escolas piv- ( mctem nesta linda .cidade domanas em numero suficiente 1 _. rm,f0rmp temospor todo o territorio nacional. E,, *'<? 'c° Í°rf"lC

dada dos fatos e das coisas?
Impossível haver propagandatSo boa quanto á que de tais vi-

sltantes irradie. Mas o primeiro
passo para ela ser conseguida de
forma constante c segura c —
segundo afirma Camille Cliau-
temps — "governar-se bem".

Não havendo is*o, que repre-
senta, do mesmo p"sso. coisa ex-
tveinamenrs fpc',1 e coisa diaboli-zado pelo antijo dcpiuacto c nu- I camente d ficil, qualquer publi-

viu brsve, os primeiros frutos co- |salientado cm fr.quentes netas,
meçaram a surgir, registrando- Kão respeitam cs motorneiros
ee seguioamente, a inauguração c r.eus companheiras siquer a

... ,, .. , de estabelecimentos dc^sa natu- nniustia do local, cs atropeloscréditos propnos, e sa limitem a reza per toda a parte. P demoram o veiespalhar noticias lisonjclras para | r." »«>! do transuo
a terraelas, ou tc éle prosseguiu. E. até hoje.raro é o dia cm que se não re-

giscra a inauguração, em pontodiverso do pais, de novas cs-colas.Estados ln que estão levandoavante grandes projetos nessesentido. Lntre erses justo é de~-

•noticias lúonjciras para ! E' &£ .no\dm=iíò r^en-.e, mas do, W
que os hospeda, sejam que, felizmente, não foi de er- j culo imp.a.a,c.menU, como gen-
não. conformes á reali- cior transitorio. Por toda a par- tilesa a ficeaia c cutros ami-

5 fatos e das coisas? te éle prosseguiu. E, até_ hoje, gcs...U111 dos pontos de eleição era
eco chamado Túnel Novo de
Copacrbana. Esee lccal, onde o
tr.-nsito e grande e o espaço
pequeno, instituiu-se como li-
mite para cs preços d 2 passa-tacar o Rio Grand; do Sul. que \ rmi, de modo que c aí que sece-tá enfrentando o serio probie- I nc,llm,laT)1 0, fiscats.

| ônibrs c automóveis menores
c tem pressa,

ma. Ainda agora vai o Governo*rau*cho encaminhar â Ca:xa,
Hconomice, dcpcis de prévio cn- vcem-sc então.

Trafego cm Ipanema
Com o fito de encurtar o lori-

30 percurso da linha dc bondusde ipanema, a Compainiia Jar-dim Botânico retirou cs trilhos
que passavam pela rua Fraucis-00 Ouxviano. ae maneira qaeatualmente aqueles carros ui-tram pela rua F.r.ncisco Sá (an-tiga i-a.celosi c depois de pas-sar por um pequeno trcclio ciarua Gomes Carneiro entram 11arua Visconde de Pirajá.Não ha duvida que se diminuao dito percurso, ganhando-se uuscinco minutos.Resta saber sc o ideal, 110 ca-so, ê mesmo reduzir o tempo
que levem os bondes do pontoinicial ate ao ponto final dajlinhas.Parece que o ideal é melhorservir aos Habitantes dos bair.u;
que percorrem esses carros e, se
e certo que para os que moramaquem da rua Barcelos a mu-
dr.nça foi excelente, para os queniorãm 11a rua Francisco Ocavia-no c adjacências o mesmo não
aconteceu.Têm êles agora de caminhar
um pouco pa.a apanhar aqueles
veículos.Nem se diga que tem cies orecurso de ap*nhar os ônibus
que passam por aqueles pontos,primeiro peique a disparidadeentre os preços dessas duas cs-
pecirs d2 condi.ção forca muita
gente a n rferir o segundo pT-
que ainda assim limites dos

As duas competições
E' interessante o feno-meno que se está dando. Acorrida da Gavea, que játinha entrado em trancodcclinio e estava perdendolodo o interesso, acaba de

sojrer, com o C7Uusiasmo
despertado pelo jogo dosbrasileiros no Campeonato
M u ndia l, um verdadeirocjolpe de morte. A Gavea,
este ano, terá uma concur-
rencia diminuta.

A opinião publica está
inteiramente empolgada pe-la próxima lula de Bor-
déus e o entusiasmo popu-lar não pódc ser dividido,
na mesma hora ou no mes-
mo dia, entre duas compe-
tições. O Automovel Clube,
inhabil, sem o senso da pu-blicidade e do lançamento
de sua corrida, vai conhe-
cer um grande fracasso fi-nanceiro. E è pena.

Leonidas e os seus com-
panheiros ganharam, com
a luta titanica de Stras-
burgo, o prestigio populardos heróis do dia. E, no
proximo Domingo, pelo mi-
lagre contagioso do radio,
milhões de brasileiros se-
guirão a partida memora-
vel que,' vencida pelos nos-
sos, dará a possibilidade da
conquista do titulo viaxi-
mo, Jazendo a melhor das
propagandas do valor com-
bativo do brasileiro e da
sua inteligência — porque,
até na arte dos pontapés,ha inteligentes e imbecis...

Desta vez, portanto, pelainfelicidade da coinciden-
cia de datas e a inhabilida-
de dos promotores da cor-
rida da Gavea, o campo vai
engulir a pista, a pelota a
barata, o goal a volta, a
partida o circuito, Becdéus
a Gavea.

Seria mais prudente sus-
pender a corrida de auto-
moveis. já que ela vai ser
inteiramente abafada pe-
los gritos e pela torcida de
uma luta vista pelos ouvi-
dos, digamos assim, c que
vai sacudir os nerves e o
entusiasmo de milhões de
brasileiros!...

BENJAMIM COSTAIXAT

ÁS MOÇAS QUE

clientes da Light teriam dc ca-
minhar um bom pedaço paraconseguir apanhar o seu bonde.

Em consequencia daquela ai-
teração 11a linha dos bondes de
Ipanema, os ônibus que passa-vam pela rua Francisco Sa e os
que transitavam pela rua Sá
Ferreira tiveram de mudar de
Itinerário.

Atualmente, tanto esses onl-
bus como os da linha que passa
pela Avenida Rainha Elisabeíe
estão transitando por essa arte-
ria.

Não será sobrecarregar demais
o transito pela Avcn.da Rainha
Elizabete?

Por que não se dividem aque-
Ias linhas dc ônibus, como atm-
gamente, entre duas ou ti cs
ruas?

QUEREM

Não me parece que a épocaem que estamos seja a melhor
para se dar conselhos casamcn-teiros, visto que estamos perto dcfestejar Santo Antônio, o santo
que, segundo um dizer geral, éo melhor padroeiro do conjugovobis...Mas, cu não desejo dar umconselho, multo embora em re-lação a arranjar casamento, con-seího seja sempre bem aceito
por aquelas que o não pediram.O meu fim, escrevendo estasUnhas, é apenas o de registrar
observações alheias, é tornar ca-rldosamcnte mais difundido o
quo foi verificado por moças,
a proposito do modo mais fácil
ou mais fecundo para arranjar
marido.

A datilografia ainda tem, não
lia duvida, grande prestigio e
fundamenta muita fé. Rcalmen-
te, uma datilografa hábil (não
me refiro â profissão...), bem
penteada, com pernas bem cal-
çadas de meias de seda c que,recebendo o original a copiar,
deixar sentir o perfume inebri-
ante que prefere — é, não lia du-
vida, — um bom caminho, tanto
mais quanto, segundo sermão
que ouvi em localidade do inte-
rior do Brasil,, a mulher datilo-
grafa foi inventada pelo diabo...

Se assim é, genlo invent.vo de
Luclfer não pára ou, melhor, se
adapta a todo o progresso ou de
todo progresso tira vantagem.

Mas, vamos ao caso. Uma re-
porter de jornal londrino publi-cou 110 mês passado uma entre-
vista que teve com a senhorita
Beatriz Terwendt, que é r.ero-
moça da linha de aviões Amster-
dam-Londres. A jornalista inda-
gou se a profissão era casamen-
teira, segundo se dizia.— Da minha parte — respon-
deu a aeromoça — viajo lia pou-
co mais de seis meses nesta linha
e já recebi nada menos do que
noventa propostas cie casamento.
Acredito que seja porque os lio-
mens atarefadlsslmos que viajam
nos nossos aviões, não têm, cm
terra, tempo para prestar aten-

TA' tem side. dito, e com sobe-" jas razões, que o carioca c o
parisensc do 3rasil.

Ele o é, dc fato, c não apenas
por ser o Rio a capital brasilei-
ra, como Paris a da França.

A semelhança está tanto na
elegância ua mulher que vive nas
duas cidades, quanto 11a espon-
taneidade cias trouvailles felizes
que fazem rir.

A chanson boxilevardiere, clu-
rante muito anos, comentou cin
Paris os fatos da época e a ca-
ricatura continua a comenta-las.

Entre nós a canção também
esteve em moda, mas caiu. A ca-
ricatura prema necc.

No mais, temos variado de "ge-
neros".

Alguns deles foram abandona-
dos. mas retornaram, como quasitudo que c "moda".

O fe.tio, não muito ácido, c não
raro fesccnir.o, das pilhérias do
grande limilio de Menezes não
achou outros cultivadores do seu44gênero", que passou.Os trocadilhos em que o não
menos graode Paula Nci foi exi-
mio, estiveram, pela abundancia
com que pululavam, e pela falta
de gosto de muitos, ameaçados
de ser postos de lado,

Mas deu-se a "seleção", e Raul
Pederneiras, Bastos Tigre e ou-
tros — bem poucos — continuam
a cultiva-los com mestria e
exito.

Ainda muito bem me recordo
do "sucesso" (licença para o ga-cismo...) das "definições" queobtiveram Urga voga no fim do
século passado, c no começo
deste.

Elas e as "charadas mimicas"
fervilhavam — atribuídas, em
grande parte, a um estrangeiro
que veiu, cm missão especial, as-
sistir ás festas ccntenarias de
1000.

Surgiram então os "cumulos",
na maioria dos quais o "sal gros-so". que ns condimentava com
exagero, não poderia agradar aos
paladares finos.

Anos decorridos, inventaram-
se as "sandices" emprestadas pe-lo bom humor, a serviço do par-tidarisnío, a um vulto politico.Ainda o partidarismo experi-
montaria a canção humorística
cm 1921.

Pouco após. retornariam á vo-
ga as "charadas faladas" cm queà prosodia era deturpada de 1110-
do hilariante.

rieraai os lests pedagogicos cn-
sc.jo ccs tests humorísticos.

Voltaram ó moda as "chara-
das mimicas".

E ainda cm pleno reinado das"mentiras cariocas", estamos denovo ás voltas com as "defini-
rões".

Ha pouco ouvi esta, dum inte-
1'gcnte e cipirituoso cultivador
do "genero".

— O micrcbio é um animal tão
pequenino, que, mesmo tendo
um metro deste tamanho, nin-
gucni o vê, de tão pequenino
que ô.

Outros generos dc manifesta-
ções cie oom-humor tem havido,
de permeio.A historia do anedotorio liila-
rinntc ua cidade seria um tra-
balho curiosissimo, d cr de que se
joelraese convenientemente o
trigo.

Raul Pederneiras, por exemplo,
bem a poderia escrever, ilus-
trando-a com o seu lápis dc
mestre, recorrendo á sua odml-
ravel retentiva, e multo encon-
tren-.lo, para Isso, na sua própriase?ra.

Aqui fica a sugestão. — D. B.

ção ás muiHjjfts. Aqui, presos noavião, Cies nos olham, noa des-cobrem o propõem logo casamen-to. O fato mio .Sm dá somentecomigo, porque ainda não houveuma aeromoça que ficasse tra-balhando seis meses cm aviões
que sc não casasse, r.irede que,além das razões que já dei, oshomens têm cm 1. s a certezadc que não somos nervosas, quenão iríamos perturbar . lar comfanlqultos, porquanto para seraeromoça é preciso ter nervosmulto equilibrados. Devo saltei)-tar ainda qua a maior pane doscasamcnto.-i das aeromoças têmsido realizados com empregadosda própria companhia, pilotos,vadlotélegrafistas, engenheiros,
etc. A farda qualquer que ela sejatem sempre uma sedução espe-ciai para a mulher. As compa-
nngas de aviação consignamconstantes prejuízos 110 preparodas aeromoças, que custam não
pouco dinheiro c que licam tão
parco tempo em serviço.Eis ai o q.tc desejo difundir:
é a observ.ição de uma mulher
registrada por outra mulher pon-do em destaque a profissão femi-
nina mais casamenteira. O rc-
médio está indicado.

Toda moça que tiver dificulda-
de cm encontrar marido em ter-
ra que se laça aeromoça, que o*
vá prccurar nc ares. O recurso
não falha nunca segundo aque-
Ias informações.E com isto, teremos de modíii-
car até um antigo dizer, por-
quanto a casada não poderá afir-
mar como muitas íazem até aqui:Tenho um marido que me
caiu do céu, que 111c tombou das
nuvens...Hoje (.decididamente o traba-
Ihoi a cavarão feminina é atual-
monte um i .ito...) a casada em
tais condições dirá t om completa
verdade:Tenho um marido... que
fui procuial* no céu, que catei
nas nuvens...

E será rigorosamente verda-
del1'0' OTO PRAZERES.

O imposto sobre
bicicletas
O fisco francês acaba do verl-

ficar que o imposto sobre bici-
cletas pago em 1933, logo no pri-
meiro trimestre, atingiu à im-
portante soma de 80 milhões de
francos.Ha pouco mais dc dez anos
passados, ef.se imposto, que não
foi agravado, rendia apenas 56
milhões, durante o ano todo.

No ano cm curso foram matri-
culadas mais 400.000 bicicletas
do que 110 ano passado.

Quanto renderia esse mesrao
imposto no Brasil sc todas as bi-
cicletas pagassem o Imposto dc-
vido?Calculam entendidos que ape-
nas um terço das maquinas exis-
tentes no pais pagam ou satis-
fazem as exigencias do fisco, fi-
cando as demais por isso
mesmo...

No entanto, a soma desse mi-
posto, como estamos vendo pelo
que foi apurado na França, não
é para desprezar...

Modificados alguns arti-
gos do decreto-lei que re-
organizou o Tribunal de

Contas
O Sr. Getulio Vargas assinou

decreto-lei modificando seu ato
dc igual especie. 11. 426, que deu
nova organização ao Tribunal
cie Contas. Essa alteração se re-
fere aos artigos 11, 12 e 13, cio
Capitulo III, que passaram a ter
a seguinte redação:

Art 11 — Os trabalhos a ear-
go da Secretaria do Tribunal
serão executados por funciona-
rios do quadro II, do Ministério
da Fazenda, e por pessoal ex-
tranumerario.Art. 12 — A nomeação, aces-
so, direitos, deveres e pcnaüda-des desses funcionários obedece-
rão ás normas estabelecidas pelalei n. 284, de 28 de Outubro de
1936, e demais dispositivos legais
sobre a matéria.

Art. 13 — A admissão do pes-soai extranumerario far-se-á nos
lermos e pelo modo prescritos110 decreto-lei 240, dc 4 de Fcvc-
rciro de 1C38.
As origens da grande

guerra
A Imprensa Nacional britanl-

ca acaba de editar a segunda
parte do décimo volume dos Do-
aumentos Britânicos sobre as
origens da guerra.O documento mais importante
dessa coleção c a carta dirigida
pelo Rei George V a sir EcUvard
Grey, na qual se destaca o se-
guinte trecho:— No decorrer de uma longa
conversação sobre a atual st-
tuação européia com o Príncipe
Henrique da Prússia, este per-
guntou-me inesperadamente se
no caso dc uma guerra entre a
Alemanha e a Áustria, de um
lado, c a Rússia c a França, de
outro, a Inglaterra viria cm au-
xilío das duas ultimas potências.Respondi-lhe: — Sem duvida
alguma, sim, cm certas circuns-
tancitts.O príncipe mostrou-se surpre-
so e manifestou seu desjosto,
mas não me perguntou quais sc-
riam essas circunstancias. Dis-
S£-me que repetiria minhas pa-
lavras ao Imperador. E' natu-
ral que a Alemanha saiba quenão podemos deixar paralisarnossos amigos e deveis ser in-
formados do que sc passou a
este respeito entre mim c o ir-
mão do Imperador".

O Lloyd Brasileiro rejubi-
la com a chegada do
"Inconfidente" c do

"Farrapo"

Pelo Sr. direter do Lloyd Bra-
sileiro foi endereçado ao Chefe
cia Nação o seguinte telegrama:"Rio, 7 — No momento cm
que checam ao Rio os navios
Inconfidente c Fcrrapo. incorpo-
rados á frota do Lloyd Brasilei-
ro, após a bela travessia Rotter-
clam-Rio. venho diante de Vossa
Ex. acompanhado de todo o
pessoal de mar e terra, dizer a
V. Ex. quanto o Lloyd Brasilei-
vo vibra de satisfação patrióticaem ver realizado o inicio prati-
co da renovação da frota, gesto
patriotlco c decisivo de V. Ex.
que resolutamente impediu o
naufrágio da grande Empresa
onde trabalha um numeroso gru-
po de brasileiros cheios de fé e
sadio entusiasmo para servir ao
Brasil e que. respeitosamente,
saúda a V. Ex. cheio de reco-
r.hecimento. — H. Graça Ara-
nha. Vice-Almirantc Diretor do
Lloyd Brasileiro"

A defesa nacional na
Suécia

O governo r.ubmcteu ao Riks-
dag um pedido de créditos su-
pl ementar os d 'j:'tina d os á defesa
nacional. raónDentc para a com-
pra dc material.

O total das despesas cifra-se
cm 70 miUi"':»; de coroas, dos!
quais 13.200.010 para o exercito,'
10 milhões e meio para a ma-,
rinha, 23.iiCO.COO para a aviação'
e 13 milhões c meio para a de-
lesa anti-aerca.

Vai ser aumentado de cem'
réis o litr-J de gazolina

UM\ REUNIÃO NO MINISTÉRIOI
DA AGRICULTORA

Reuniram-.?::, liontem, ú tarde;^
no gabinete ito íbr. Ministro ciat
Agriculi-ura, a convite dc iS. Exia.,-
os diretores d...s empresas de ga-,
solína. qu: ía;r.íani acompanhai*'
cio ssu advogado, Or. Justo do
Mora ia.O movei da convocação dessa»
reunião fora a propalada alta do
preço dacju.ie combustível, o que.estava lnip v. .v.onando scrlamon-
ic o6 consumidores de gasolina.Após haver talado o Sr. Fer-
nando Costa, titular da Agricul-'
tura, que indagou tio motivo da
alta cm pei.vpeccivn, uiou da pa-lavra, cm nome dos diretores das-j
empresas que exploram a referi-
cia : -dustria, o Or. Justo dc Mo-v
ruis.S. S. Justificou a razão que 11-;
nham os seus cllcntcs dc elevar o)
picco claqúeic combustível, por)J.?so que a Prefeitura, cm recentei
decreto, aumentara de 160 réis o\
imposto por litro de gasolina.Não havia, propriamente, umnj
elevação de preço, por parte da.i'
empresas, uur. a maneira do quo»rosem cs teatros e outras casas-
de diversões, passaria a cobrar do'
consumidor, não o imposto au-,
mentado, na sua totalidade, mr.s«
somente mais cem réis, dc ve/.j
qu: o litro do combustível pas^a-ria a custar -18' J.

Destarte, arrematou o Dr. Jus-
to dc Morais, as empresas emf
questão teriam ainda um de-'
crcssimo de GO reis nas suas ven-das. pois. pagariam 150 réis doj
imposto aumentado e cobravammais cem r: i , apenas, ao consu-1midor.O Mlnistr.) Fernando Cesta ou-j
viu com toda ateneão o Dr. Jus-,
to dc Morais e achou, ate certo;
ponto, ju.v*. a a pretensão dos di-'retores das empresas dc gasolinaide aumcntaivin o preço desse
produto.

míídmmm
DECRETO.3 ASSINADOS NAS.
PASTAS DA EDUCAÇAO, DA.AGRICULTCJRA, LO TRABA-

LHO 12 DA3 RELAÇÕESK.; TE^IOREo
O Sr. Presidente da Republi-ca ass.nou o ; .c:^3u»ntcj decretos;
Na pasta da Educarão — No-meaneto Ei.slor Joclviro Couti-nho para o cargo da professor;

privativo da cadeira de Farniu-'cognosia da EoC.oia dc Fannacia,j
anexa n Faculdade dc Medicina'
da Bahia.

Na lia.,.a da Agricultura —
Autorizando, a titulo provisório,,cs cidadaos brasileiros Nei Lc-,
prevost e outros, a pesquizar/manjanis nc.; terrenos situados»
nc imóvel Santiago, distrito dc,IlapcrusEú. município dc Rio
Branco, no L. L.ulo ilo 1'arana.

Piomovcndo á classe imedia-
lamente superior, o agrohomot
da claese 1, Renato Uonçalves\
Martins.Concedendo exoneração a Ar-t
lindo Campos de Araújo, do car-1
go que vinha exercendo, interi-'
namente. do medico clinico.

Designando o assistente, cm
comissão, cia 10:i cadeira da Es-
cola Nae:cn?l de Acronomla,
Vcrlando Duarte Silveira para,
professor cetcciratico, durante oiimpedimento do eletivo.

Nomeando, cm vista dc scn-}
tença judiciaria. Miguel Olímpio'
Pinto de Azevedo, para exercer I
o cargo da classe K, da carreira!dc agrônomo.Transierinuo, por convenlcn-.
cia do serviço, o agronomo bio-'
logista Alcides O.,orio de Men-l
donça, do Initituto de Biologia!
Vegetal para o In-tituto dc Bio-
losia Animal.Concedendo exoneração a Au-i
custo César Pedreira Franco,)
das funções de membro do Con-
selho de Caça c Pesca.

Na pasta do Trabalho — Ko-i
meando o assistente cm disponi-J
bilidad? dc estação acrolosica de>
Ia classe do Ministério da Agri- <
cultura, Milton Fernandes Fc~
reira para exercer o cargo ac
medico clinico da classe G, do
Ministério do Trabalho.

Na pasta das Relações Extc-
riores — Dcniuiciando a Con-
venção fixando a idade mínima
de admissão de menores 110 tra-
balho marítimo, firmada ein Ge-
nova. a 9 dc Julho de 1920, porocasião da 2" sessão da Confe-rencia Internacional do Tra-
balho.



DIVERSAS NOTICIAS
JORNAL DO BRASIL — QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1938

[:.-> Palácio ch Catçle. despa-
cliaraiu iiwiiem coin o Sr. Prcsl-
tUnte 'ti ujpublica, os srs. Artur
tio Suu.íii Costa, Ministro tía Pu-
ixnclii. v Joiic Carlos Vital, Ml-
nisirt), interino, rio Trabalho,
i ¦ nelo confcrèntíiado com S. En.
03 Srs. J. Marques cios Ilcls, prc-
BldSllto tío B.íiico cio Brasil, c
Henrique Dcdsworlh, Prefeito cio
Distrito ríçaêra!,

Estpvc liontcin no Catete. sen-
i*n recebido pelo Sr. Presidento
chi Republica; o Ministro Bento
cie Pariu, presidente cio Supremo
Tribunal Federal.

O Ur. Uetulio Vacas recebeu
licntcm, lio Palácio tío cateto.
tuna comissão de membros cla"Bandeira Piratininga", que foi
expor á 13. B~. os Uns o planos
daquela iniciativa; tendo-lhe fcl-
Io entrega cio roteiro que vai ser
uçguiçló.

Na pasta ciu Justiça, o senhor
Presidente oe. Republica assinou
dcsfcto aposentando o bacharel
I.uts Pio i marte c Sllva, Curador
de Menores da Justiça Local cio
Distrito Federal.

Em virtude de decreto-lei assi-
nado pelo Sr. Presidente da
Rtipüblica, feram Incorporadas as
carreiras cie medico snnitarista
do.s quadros II u VIII. do Minis-
terio cla Educação c Saude, â rio
quadro I. do mismo Ministério.

Apresentou-se nemem, ao Sr.
Ministro das Relações .lilxterio-
res, o Embaixador Luis Avelino
Gurgel do Amaral, por estar de
partida para o Pcrú, onde assu-
mlrá a chefia tía nossa missão
diplomática em Uma.

Solicitou transferencia para a
reserva d.e 1" classo, o Coronel
José de Abreu Araujo, da arma
de Artilheria.

Por ter de prosseguir como cn-
carregado de um inquérito poli-ciai militar, apresentou-se aq D.
P. A„ o Coronel José da Silva
Pereira.

Serfi recebido, amanhã, na
ilíscola Militar, o Sr. General
V.icarcza. Chefe dc Policia, ar-
gciitino, ora nesta Capital.

O Sr. Ministro cla Marinha
designou pura o couraçado SâoPaulo, o Capitão cio Corveta Ar-
quimedes Botelho Pires de Cas-
lro. como encarregado cla arti-
lheria e o Capitão-Tcnente Os-valdo Costa Pederneiras, paraencarregado do material, tendo
sido dispensado o Capitão doCorveta Valdemar de Sã Earp,

de encarregado de artilharia,
Para chefe de maquinas lol dc-
slgnndo o Capitão de Fragata
rio Q. M., Manuel Ferrelru rios
Reis Neto.

Pelo Sr. Ministro da Marinha
foi designado para ns lunçõcs
de chefe de maquinas d.o navio-
Ianque Marajó, o Capll.o dc
Corveta Cristiano Oomes da
Silva, tendo sido dispensado dus
mesmas funções, o Capitão du
Fragata rio cj. M., Manuel Pc-
reira Reis Neto.

Para Instrutor da Escola Al-
mirante Wandonkolk, foi desi-
a nado pelo Sr. Ministro d,a Ma-
rinha, o Capitno-T.enente Josá
Machado Pavão. Foi dispensado
das referidas funções, o oficial
da igual patente Adalberto do
Barros Nunes.

O Sr. Ministro da Marinha
designou paia o entôo de ima-
dlato do contra-torpedslro Rio
Grande do Norte, o Capi-
tão-Tcncnte Armando Juuquei-
ra Ferreira o para chofe dc
maquinas do mesmo navio,
o oflctal ric Igual patente Ro-
borto Gonçalves Tostes, sendo
dispensados us Capltâcs-Tenen-
tes Carlos Américo dos Reis Ne-
to, de* imediato e Norton Doma-
ria Boiteux, de chefe de maqui-
nas. Para imediato do contra-
torpedeiro Santa Catarina, foi
designado o referido oficial. Foi
dispensado ri.as funções dc lme-
diato deste mesmo vaso dc guer-
ra, o CapitSo-Tenentc José Mn-
chado Pavão. Foram ainda dis-
pensados das funções de coman-
dantes do monitor Parnaiba o
do rebocador Mlinig Freire, ?es-
pectivamente o Canitão de Cor-
veta Arquimedes Botelho Pires
de Castro e o Capitão-Tenente
Osvaldo Costa Pederneiras.

O Ministro eta Marinha desl-
F.nou. para constituírem o Es-
tado Maior do comando da fio-
tilha de submarinos, os segun-
tes oficiais: — Caoitftes-Teneu-
tes Mario Pinto de Oliveira e
Lúcio Martins Meira e o inten-
d.ente naval Renato de Brito Oo-
mes, respectivamente, para as-
slstente, oficial de maquinas e
oficial de Fazenda.

O Ministro da Marinha co-
municou ao seu colega da pastada Guerra, ter resolvido deíignar
o Capitão de Fragata aviador
naval Heitor Vnrad.i, para, co-
mo representante da Marinha,
fazer parte da comissão encar-
regada d.e organizar o projetode revisão do decreto n. 34.572,
de 4 Julho de 1934, que determi-
na as zonas interditas á nave-
gação aérea e dá outras provi
dencias.

COISAS DA CIDADE
O PREÇO DA CARNE

PELOS SUBÚRBIOS
•lui funcionamento us serviços ..¦.«ic aiiibiihilorid dc pronto socorrodo Hospital de Marechal Ucniit-s — os telefones do. Jitcui'i-pintu:'i c
Çiimpliilio —. Alntlp com n Vlnçiío Urrisll — Os liiirncns dn ruaCoronel lliiiigcl — (oni a Assistência MciUeu-CIrurglcii dosEmpresados du Municipalidade

Dc.vrin Sábado ultimo, conta a
população com um novo serviço
ci.i Assistência Municipal: o"Hospital Carlos Chagas". Lo-
calizado nn Avenida l*.u de Maio,
na estação clc Marechal Hermes,
passaram a funcionar no referi-
cln dia as diversas clinicas e far-
macia do hospital que lem por
[diretor o medico Francisco Bas-
tos Melo. Para que o publico

|avalie os beneficias advindos do
íuncionamento do Hospital Car-
los Chaga.s, segundo Informação,
diremos q.ie já naquele dia fo-

Iram teiias nada menos de 62
(matrículas, sendo ainda atendi-
cias nos vários ambulatórios as

;seguintes consultas: Clinica Pe-
(dlatrica, primeira idade, 11; Cii-•nica Pódiatrica, segunda idade,

12; Clinica M-edica, homens, 7;
;Clinica, Medica, mulheres, 20;
Clinica Cirúrgica, mulheres, 1;Clinica Fisiotcraplca, 1; Clinica

.Ginccologicu, 2; Clinica Obste-trica, 3; Clinica Dermatológico,
¦5; Clinica dc Oto-Rino-Laringo-
jlógiá, _; Clinica Odontologlca, 3;Transferencias dentro das Cllm-íca.s, 6; na farmácia do Hospital
ICarlos Chagas foram aviadas 18
[formulas c 16 receitas. O publico
(poderá recorrer aos serviços rio
.Hospital Carlos Chagas, o qualconta com aparelhamento rie
,pronto socorro, pelo telefone in-'it'1'urbano 22j.

Os telefones eta rua Coronel
(Rangel, em Cascadura, não fun-
jeionam ha três cilas.
. Os interessados procuraram o•JORNAL DO BRASIL para pe-Sdlr unia providencia mais rápida'.:'i Companhia Telefônica, vlsto

que tal interrupção está cau-
(sando sérios pi'cjttizos àqueles
r assinantes.

Hontem, por exemplo, o assi-
Inanlc clc ttm desses telefones in-
t guisados, teve necessidade, às1 tantas, de recorrer á Assistência
(para um chamado em sua resi-
(dencia, com telefone ás suas vis-
nas, pago cm dla, teve de se des-
| loear tíe sua casa, ir á estação'dc Cascadura o ali tomar um
«uto, pagando o preço da expio-¦ração tío motorista que o condu-
zlu ao Meyer, para trazer o so-

,corro de que necessitava pessoade sua íamilia, isto porque cm
.'Cascadura os telefones estavam
inas mesmas condições, não fim-
lc lona vam.

Devemos salientar que não íãa
pó casas particulares privadas doiielcfone. ha repartições publicas,'farmácias, médicos, etc.

Até agora a empresa de õnl-
}bus Viação Brasil que faz a li-
mim suburbana "Engenho ric,'Dcntro-Monroe" não se dignou
(ainda informar se no dia 9 do'corrente, íoi encontrado num dcseus carros, um relógio pulseiraique nele teria deixado uma se-nhora; cuja reclamação foi feita
;no mesmo dia e poucas horas de-
pois, no escritório da referida
empresa, no Engenho de Dentro.

jMais tarde, como nào houvesse¦ resposta, voltamos cm nome da
j pessoa interessada a reclamar
jpor uma resposta que tambem¦nos foi negada...

Diante dessa desatenção, for-•mulamos nesta secçfio. um outro
podido de esclarecimento, escla-recimento que a emoresa seobstina n não fornecer.

Por qu? será?

Obras Publicas no sentido cie
mandar reparar o estado do cal-
çamento da referida via publica,onde o transito é continuo.

.O Sr. Osvaldo de Araujo, fim-
cionario cia Limpeza Publica, hadias teve necessidade de um ko-corro para sua esposa c recorreu,
portanto, como contribuinte quee aos serviços da Assistência Me-dico-Cirurgica dos Empregados
Municipais. O nosso reclamante,
após aguardar por algum tempo
a chegada do socorro para a sua
residência na rua Iguassú' n. 58,em Cascadura, e como esse de-
morasse, voltou ao telefone parareitera-lo, declarando a grávida-de do estado de sua esposa.

Estupefato, o socorro lhe é ne-
gado, sob a alegação de que aambulância já havia regressado
por nâo poder subir n ponte, on-
rie mora o reclamante. Come-cava o aflito esposo a encarecer
a necessidade do socorro, quandoa lisração é cortada.

Elante do sucedido o funcio-
nario resolveu então recorrer áAssistência do Meyer, cujo so-
corro não se fez demorar. Com
toda solicitude foi a doente tra-
tada pelo facultativo, deixando omarido duplamente satisfeito porver sua esposa salva e seu lar
aumentado.

Por ser um caso grave, regis-
tramo-lo para conhecimento da
administração daquele imoor-
tante instituto mantido unlca-
mente pela contribuição do fun-
cionalismo municipal.

Ha dois dins que o kllo d.i
chulo voiuj pussou u estar iiiu.s
ousemos reis noa uçouguca.

Ja a comíamos multo cara,
pnis exportador que somos cies-
se principal artigo da nossa tul-
mentaçáo para us mercados uo
Velho Mundo.

A Prcieiturn, a quem nfto ca-
bc a menor culpa no caso, poisestá íora cia sua alçada funclo-
nal impedir os manejos oltisus
dos marchantes, procura, neste
momento, defender a bolsa do
consumidor carioea dc mais estu
investida dos que sõ objetivam
iucros exagerados nos seus ne-
gocios.

i," umn dura verdade, c ver-
dade devoras aecepoíonaiiie, ciuc
a nossa população viva despiu-
teglria dos lrcios capaz**» de
manter cm justo termo, a gran-
de distancia, t_s apetites desme-
surades dos quo lhe Impõem uma
rnção alimentar: muito aquém
dus necessidades orgânicas.

A COLETA DO LIXO

A providencia tomada polo Sr.
Prefeito no tcoiiilüe a aq-lsiçuo
clc cincoenta nuto-cumlnhões pu-ra * o transporto do lixo estava
sc impondo ha muito tempo.

As garages da Limpeza Pu-
bllca estão atulhadas de carros
imprestáveis, que só como ferro
velho podem ter algum valor.

Jfi essa carência de materia)
rodante emprcíçndo no asseio dn
cidade, de mês pnra més. ia
atingindo a proporções de ver-
dadeiro descalabro.

Cem isso sc ressentia, natu-
ralmente, n coleta, n tempo e A
hora, dos resíduos nes clomlci-
lios, acarretando sérias ameaças
â sau'de publica.
SAÍRAM OS TRILHOS,_____

A Light está retirando, ele
coito tempo a esta parte, cs tri-
lhes rie varias ruas, visto nâo
terem eles nenhuma serventia
acs seus serviços.

Até aí estã nullo bam. O que.
porém, está multo torto, é ela
não reparar o lençol de asfalto
nos trechos esburacados pelosseus operários.

Haja vista o que se dá com
a rua Sete ric Setembro — parasó citar esta —. cujo leito, em
uma das suas margens, as ul-
Umas chuvas transformaram
num verdadeiro lamaçal.

A Impressão dos ejue visitam
a metrópole náo póde ser nada
lisenjeira, quando é inconUsta-
vel a excelência ria pavimenta
çao mcdôrna nas nossas artéria,
urbanas.

PARA REGULAR EFICIENTE-
MENTE A AVIAÇÃO CIVIL

E MILITAR DO PAÍS
O Sr. Presidento da Republica decretou o

Código do Ar
Considerando que sc torna nc- i especialidade técnien, o Conse

ce.v.jrio dotar o pnis rie umn ie
glslaçào cnpnz cie regular cfl
cientemente a aviação civil c
militar; que a legislação brnsl-
leira deve acompanhar cs pro-
grecscn da aviação civil e oo-
merclnl de todo mundo e, queé Igualmente necessário que a
legislação brasileira esteja du
acordo com as mais recentes con-
venções e com as tendências
atuais do direito aéreo, o Sr.
Presidente dn Republica assinou
um decreto-lei criando o Código
Brasileiro do Ar.

O Código é extenso, dividido
em 12 capítulos o tem 173 ar-
tiges.

. D:termina que soja instituído,
com séde nesta Capital, o Con-selho Nacional de Aeronáutica,
composto de brasileiros natos,
de conhecida idoneidade morale competência cm çtúcstòés aero-
náuticas, sejam técnicos, eco-nomiens ou jurídicas.

Os conselheiros, nomeados pc-lo Sr. Presidente da Republica.,
serão representantes: um do ml-nisterio a quo estiver subordi-
nada a aviação civil, um repre-
sentante do Estndo Maior doExercito e outro do Estado
Maior tia Armada ambos com ocurso do aviação; utn da Asso-
citiçao das Empresas Acrovla-
rins, um do Aéro Clube do Bra-sil e um da Secção Brasileira
do Comlte Juririlquo Internatto-
uai ric 1'Avlation. eleitos polasrespectivas instituições.

Compete no conselho: estudar
o estatuto legal, a organização
administrativa, as condições lé-cnicas rin aeronáutica, recorreu-
do preclpuamente á documenta-
ç:io dos centros de estudo e dosorganismos Internacionais, con-cernentes á navegação aérea;
projetai' c prepôr á aprovação
ou decisão dcs podsres publicos,
quaisquer medidas suceptlveis defavorecer o aperfeiçoamento da
navegação aérea no Brasil.

Sempre que interessarem á sua

lho Nacional de Aeronáutica
procederá no estudo, omitindo
parecer fundamentado sebre pro-
jetos rie lel c de regulamentos,
atos administrativos, quando sua
colaboração fôr prevista em lei
e regulamento, e quaisquer con-
sultns que espontaneamente lhe
dirigirem os poderes públicos.Diz o Código quo qualquer
ministro de Estado não poderátomar deliberação contraria ao
parecer unanime do conselho,
em assunto que tenha sido atri-
buido á competência deste.

Sempre quo as circunstancias
o aconselharem, o conselho po-derá convocai-, a titulo informa-
tlvo, representantes do quaisqueradministrações publicas, do int-
prensa técnica, de aviação, de
agremiações de classes ou pes-
soai jurídico, cujos interesses
possam ser atingidos por lei ou
regulamentos aplicáveis á nave-
gação aérea. Os repres;ntantes
da administração publica servi-
rão no Conselho por clnco anos
o poderão ser reconduzidos, e os
demais conselheiros serão reno-
vados anualmente.

Tcrã o conselho um secretario
geral permanente, sem direito a
voto e se reunirá, em sessão or-
dinaria, seb a presidência do
ministro a que estiver subordi-
nada a aviação civil, e, na sua
ausência, do conselheiro mais
idoso, polo menos uma vez pormés c, em sessão extraordinária,
quando as circunstancias o
aconselharem.

No capitulo concernente ás
aeronaves, determina o Código
que só poderão ser inscritas no
Registro Aeronáutico Brasileiro
as aeronaves privadas que fo-
rem dc propriedade exclusiva de
brasileiro ou rie pessoa jurídica
brasileira, co.n séde no Brasil.
cotn gerencia exclusivamente
confiada a brasileiros, c um ter-
ço, pelo menos, do capital social
pertencente a brasileiros, aqui
domiciliados.

CRÔNICA JURÍDICA
—— m-n—ii—«in ¦—¦¦¦  ;....
Réu absolvido pela dirimente do § 4.° do art.
27 do Código Penal responde pela indenização

 civil 

Diminuindo os ônus querecaem sobre o caíé
E'.-.i cumprimento A orientação

do Presidenta Getulio Varsftu, no
s.:nti::o cie redúãlr os ônus qüe ro-
citem sobre o café; o Ministro Fer-
ii ".'.cio Costa n.i ,._. .'.'anciã qu,-teve han tem com o Sr. Mãgàrinps
Tòrr'23, ci ir o tor üs Dcíes.t ernim-
i'l.} Vegratçil, assinou uma part.'.ri:;extinguindo o expurgo que era
exigido pnra ns sac.irl.is vaslas de
café, quando de retorno nos Bs-
t.idos. vlsto nio mnls se Jiutlfi-cái' cs.-.v j-.ow. n;:n, que riònrre-
ta, além disso, o esicarcclmétito do
produto cm apreço.

Empossado o novo diretor
do Serviço do Pessoal do

Ministério da Justiça
Empossou-se, hontem, no gabl-neto do Br. Ministro da Justice,

nns nltns funçóes de diretor do
Serviço do Pessonl daquele Minis-
terio, o Sr. Drummond Alves, quevai substituir naquele posto o Sr.Vítor Nunes, recentemente upo-sentado, npós cincoenta unos clcatividade funcional.

O Governo do Brasil apro-
va diversas convenções

internacionais
O Sr. Presidente ria Republl-ca assinou decretos-leis: apro-

vando a convenção relativa aoemprego das mulheres nos tra-
balhos subterrâneos nas minas
de qualquer categoria, firmada

& existência de Deus
e a sciencia moderna

Louis Veulllot. publi eis tiaos mais admirados, escreveu:"MAo ha sciencia alguma nntst-
vel contra Jesus Cristo. A des-crença scientiflca não é mais queignorância enfeitada, mascara daimpiedade afivelada para enga-nar a consciência e proporcionar-lhe quaisquer razões para nãocrer."

Eu não sei se o eminente pen-sadpr francês disse palavras mais
profundas c verdadeiras do ciueestas.

Mus, o que é certo é que Veull-lot subiu ás alturas misteriosascla Verdade Suprema o arran-cou, com desassombro e raraenergia, a mascara tía "inevedu-
lldade que nAo argumenta", naIrase de Camilo Castelo Branco.

Porque, afinal cie contas, a ....,„„ v.„ ,.-CIJ„11-u.maioria esmagadora dos cultores | bilidade criminal nâo implica a
??._V2™aaeira sciencia, em sua da responsabilidade civil."Tal é o caso dos inimputaveis

Interessante questão de direito
acaba dc ter decidida pela 3." Ca-
mara do Tribunal tíe Justiça do
S. Paulo, julgando que, "não
obstante ter sido o réo absolvido
pela dirimente da perturbação
ries sentidos c da inteligência,
responde pela indenização poratu ilícito, com fundamento no
art. 159 do cocigo Civil.

A hipótese julgada ostá assim
c::posta no voto do relatcr Dos-
embargador Vicente Mamedc:

"Trata-se cie ação sumaria da
indenização, p r o ni o v i tí a com
fundamento nos artigos 10!) e
1.53!) üo Código Civil. O autor
foi ofendido pelo réu qua lhe tíss-
íeiira no resto uma paulada com
um cabo tíe relho. Mtvs o jurlembora afirmando, per seis vo-
tos, o fatc principal, isto ó. a au-
toria pelo réu tio crime do art.
303 da Consolidação das Lois Po-
nn is, reconheceu a favor do réu,
por seto votos, a dirimente doart. 27, § 4.", cia referida conso-
lltíação."Ó M. M. Juiz julgou proce-dente a ação, condenando o réu
ti pagar ao autor a quantia deõOOSOOv para honorárias de aclvo-
gado, e ainda o valor das indénl-
zações, que se liquidarem cm
execução regular, e, tambem, ascustas."Estou dc acordo com a sen-
tença.

Entendo que, não obstante ter
sido o réu absolvido, pela dlri-
mente cia perturbação do senti-
dos e da inteligência, responde
pela indenização por ato ilícito,
com fundamento no art. 159 do
Código Civil."Assim expõe expressamente alei civil: — "A responsabilidade
civil é independente da crimi-
nal." tCod. Civil art. 1.525)."E tambem prescreve a lei cri-minai: — "A isenção da respon-
sabilidade criminal nâo implica
a da responsabilidade civil." (ar-tigo 31 da Consolidação das Leis
Penais)."Claro c, pois, cm face da lei,
que a absolvição pela dirimente
tío art. 27, 5 4.u não isenta o réu
cia obrigação clc indenizar os pre-
Juízos causados ti vitima."E' o que tambem ensinam osmais acatados mestres: — "O in-
divlduo póde ser crimlnalmente
irresponsável c. no entanto, ser
obrigado a reparação civil do da-no, ou como diz o Código Penal,
art. 31; "a isenção da responsa

acepção mais elevada, reconhece
o proclama, com a maior altivez

em Genebra, a 18 de'Julho de f a ,ma!s «ol"'e coragem, a exis-

Os autos devem passar na ruaCoronel Rangel com muito cul-dado. principalmente naquele
[pedaço da rua Mendes de Aguiar.
Ha ali um buraco que é um•perigo, maximé, para o motorls-'ta clesavlsado.

Não ha muitos dias um auto-
movei caindo nesse buraco, res-ralou indo chocar-se no reboque<te um bonde, felizmente, em
;hora dc pouco movimento. nSoíhavendo, portanto, pinnentcs nos<:-iribos. eloi não ler havido ele-
rastro pessoal, o carro ficou
bastante danificado

133a, por ocasifto da 19a sessão
da Conferência Internacional aoTrabalho;

Aprovando a convenção con-
cernente ás férias anuais remu-
nevadas, firmada etn Ocnebra, uIS de Julho dc 1936, por ocasião
da 201 sessSo da Conferência
Internacional do Trabalho;

Aprovando a convenção rela-tiva ao minimo de capacidade
profissional dos capitães c ofl-
ciais de marinha mercante, fir-
mada em Genebra, a 5 de Dc-
zembro de 1936, por ocasião cla21" sessão ria Conferência In-
ternaclonal do Trabalho; c

Aprovando ~ convenção rela-
tiva á admissão de menores aotrabalho marítimo, firmada emGenebra, a 5 de Dezembro de1936, por ocasião da 22* sessão
da Conferência Internacional doTrabalho,
Notável invento brasileiro

O Sr. Almirante Graça Ara-nha, diretor do Lloyd Brasllel-
ro, autorizou o inventor FaustoP. Maehado, cm carta de 1* deJunho, a apresentar propostapara a colocação da TurbinaReversível, de s-ia invenção, cs-tudada e premiada pêlo SrFrcsidente Getulio Vargas cm
quatro novos navios.

O DIRETOR DA INSTRU-
ÇAO DE PERNAMBUCO

ATRAVEZ DA "HORA
DO BRASIL"

O professor Kilo Pereira, dire-tor ria Instruçfto Publica tiePernambuco, ocupará hoje omicrofone da "Hora do Brasil"ende fará rápida palestra sobreo ensino naquele Estndo.
Chamado a colaborar no atual

tencia do Deus vivo e eterno, su-
premo criador das céus c daterra.

Quando leio os grandes sábiossiino nno sei que de sobrehuma-na alegria, vendo como se apro-ximam tão intimamente dc Deus
ps gênios mais assombrosos dahumanidade. Ampére, um dosfundadores da fisle i moderna, cs-
çreveu cm 7 ele Maio de 1803:Meu Deus, agracleco-vos me ha-verdes criado, resgatado c escla-recldo cem a vossa divina luz, fa-zendo-me nascer no seio da Igre-
Ja Católica. Agradeço-ves por meterces novamente chamado clc-
pois dos meus ciesvarios e por te-los perdoado."

Hersohel, o grande astrônomo,famoso autor do Catalogo dc es-trelas. confessa sua fé com no-bro orgulho. Diz èle: "Quanto
mais se alarga o campo da sei-encia. tanto mais numerosas eirrecusáveis se tornam as de-monstrações da existência éter-na de uma inteligência criadorao onipotente; geólogos, materna-ticos, astrônomos, naturalistas

por imbecilidade nativa' ou enfraquecimento senil, c de todos os
que o art. 27 S 4.'' do Código Pe-nal declara nfto criminosos. lsen-tcs de qualquer punição, na or-dem penal, nem por isso estarão
isentos de indenizar civilmente.
as prejuízos que causarem." (Cio-vis, obsrv. ao art. 1.525 do Codi-
go Civil) ."Pórie. porem, se a absolvição
se cleu por outros fundamentos
que não a negativa da autoria ou
da cumplicidade (justificativa ouescusa legal), pretender prov.-.:
que o. autor, embora lrresponsa-- vel crimlnalmente, é. entretantos civilmente responsável, e nistoestu o alcance ria declaração dotexto: a Isenção da responsabill-
dade criminal não importa a daresponsabilidade civil, etc." (João
Luiz Alves, com. ao art. 1.525 doCódigo Civil) ."Por força desse dispositivo
(art. 31 rio Código Penal) em
qualquer dos casos do art. 27 domesmo Código, por exemplo, ndespeito rie no Juizo Criminal,
havor-se reconhecido a irrespon-
sabilidade do agente cio um ato

Tratando-se de hipótese seme-
lhante a antiga Curte de Apela-
çào do Distrito Pederal decidiu
por acordam de 28 de Junho de
1917. de modo idêntico.

Nesse julgado ficou brilhante-
mento demonstrado pelo lelotor,
o saudoso Desembargador Sá Pc-
reira, qual o sentido jurídico do
texto elo Código Civil referente ti
responsabilidade civil ser inde-
pendente cla criminal.

O assento cla materia é o art.
1.525 do Código Civil que, repro-
cluzindo o art, C8 da lei tíe 3 do
Dezembro de 1841. assim dispõe:"A responsabilidade civil é in—
dependente cla criminal; não se
poderá, porem, questionar mais
sobre a existência do íato, ou
quem seja o seu autor, quandoestas questões se acharem decidi-
das no crimo."

O principio dc ordem public*
que inspirou este dispositivo, co-
mo os similares, estrangeiros, re-
sulta cla concepção unitária ela
Justiça Social, que embora divi-
dlda em jurisdições diversas,
subsiste fundamentalmente una.
Se a jurisdição criminal pudessedizer 7ido quando a civil dissesse
sim, ou vice-versa, essa unidade
seria sacrificada, porque não sa
concebe a unidade' na contra-
dlçfto.

Ora, só cm dois pontos essa
contradição pódc produzlr-se:sobre o /áto, e sobre o ctcíor.

E' por isso que somente n êle»
se refere o Código Civil. Não se
podem dar contradições de outra
natureza, pela razfto intuitiva de
quo, rcgulando-se a responsabill-
dade criminal por uns princípios
o a civil por outros, a diversidade
na sua aplicação nas duas Júris-dições nao cs põe em conflito.

Da sentença de absolvição, não
constando a inexistência do fato
nem que outro, que não esse
mesmo réu, seja o seu autor. A
absolvição so baseia na pertur-bação dos sentidos o da inteli-
gencia o que afasta a responsa-
bilidade criminal tCod. Pena.,
art. 27, § 4.") .

Mas não afasta a responsabili-
dade civil, porque cstti é intíe-
pendente daquela (Cod. Civ.,
1.525).

N&o basta a absolvição, é prc-ciso o motivo da absolvição, e se
esta não elimina o fato crimi-
noso ou não desloca a sua auto-
ria. nenhuma influencia póde ter
a coisa julgada no crime sobre a
ação civil de reparação do dano.

MARIO LESSA

A oferta dos Srs. Luiul-
gfirori ú Bateria dc Arti-
lheria dc João Pessoa

ARTÍSTICA E CUSTOSA BAN-
DEIRA DO BRASIL DESTINA-

DA A'QtJELA UNIDADE DO
EXERCITO

Os Srs. Lundftren, Industriais
do nordeste, fundadores do aglo-
morado rie fabricas clc tecidos da
Vila Paulista, cm Pernambuco,
rio parque fabril ric Rio Pinto, naParaíba do Norte, e, comerelan-
tcs em todo o Brasil através das"Casas Pernambucanas" disse-
minadas por todo o nosso terri-
torio, vfto oferecer, dentro de bre-
ves dias. & Bateria lndependen-
to de Artilheria do Dorso, de
João Pessoa, artistica e custosa
Bandolra do Brasil. Trata-se de
um trabalho de arte conieciona-
do por nossos, patrícios, todo
bordado a ouro e pondente de
uma haste que tem como rema-
te uma lança fundida naquele
precioso metal.

O símbolo da nossa Pátria, na-
turalmcnte belo e majestoso, re-
fulge por entre os caprichos ar-
tistlcos que lhe soube dar asMiiftos
de fada da mulher brasileira, ás
quais foi confiada a feitura
do exemplar ora exposto numa
montra de um dos nossos pfln-clpals estabelecimentos do co
mercio da Avenida Rio Branco

A unidade do Exercito quo vai
ser destinguida polo patriotismoe pela simpatia dos industriais
brasileiros Srs. Lundgren, rece-
berá aquele mimo como uma
homenagem expressiva á força
máxima .a defesa nacional.-.,.»
Italia c Alemanha

Durante o ano ultimo, a Ale-
manha foi o maior cliente da
Italia. O valor das mercadorias
italianas exportadas para a Ale-
manha atingiu a 2.571.778.000
de liras.

A Italia comprou á Alemanha
mais rie metade do seu consumo
de carvão, sete milhões e meio
de toneladas numa importação
eie dose milhões e meio.

O tom íaustoso das recepções
clc Fuhrer cm Roma tem razões
materiais em que se apoiar...

COMENTÁRIO

O DIA DO PADRE «
Todos os dias pertencem no

pnri.e. cm virtude tía sua mis-suo salvadora; nfto ha din. mcb-mo o do lulcmporic, qu cacclmoserviços snceídotais; a distribui-
ção da onrldndc do céu assiste
sempre, continua o mlscricordlo-
sa: o sacerdócio 6 exercício divi-
no e solicitude vigilante.

Ha, porem, um dia que à du
padre, o de Pcntocostes: "o
grande dia que completa a obra
divina sobre a raça humana",

A idade media, reza a tradl-
çao, deu á festa de Pentecostes
o carinhoso titulo de Páscoa dasrosas, aproximando o rubro aaslínguas igneas, que Invadiram ocenaculo silencioso, e as pétalasvermelhas das rosas abundantes,

A diocese de Niterói identlfi-
cou a Páscoa das rosas com o'sacerdócio e designou o Pente-
oostes para o dia do padre: cilacie orações espeolais, de prega-
ções e ação de graças.

O Pentecostes, na Igreja nlte-
roiense, foi, este ano, celebrado
com mais vida e mais pompa:as mesas eucaristlcas multiplica-
ram-se.

A catedral vetusta encheu-se
de harmonias divinas: o altar,
o coro e os fieis, uniram-se paralouvar o Senhor três vezes san-
to: é que Jesus Cristo quis queos seus sacerdotes fossem um
com êle, como éic é um com o
pai eterno e, pelo padre, é quese processa a unidade dos povos.

O merito rio padre 6 o próprioJesus Cristo o as bcmuvcuturnn-
ças do sermão da montanhasao a mensagem dn missão ba-cerdolal.

O Brasil, quem o plasmou, foio padre; o Brasil de agora c ns-sisudo pelo padre; o Brasil dofuturo põe as suas espei nicasno padre.
Vive o padre do Brasil a abon-

coar a terra vasta c libere, pai-inilhando-lhe o território, va-deando-lhe os rios, defrontando
as águas adversas e a dlverskUi-
de incomensuravcl dos seus cii-
mas.

O padre do BrasU nno lhe ne-
gou nunca o seu suor e deu-lhe,
sem medida, o seu sangue

O padre do Brasil, fiel ao seu
sacerdócio e fiel á terra e ns
gentes da sua Pátria indígena
ou do adoção, foi sempre braço
que ajudn, mão que abínçott,
coração que se sacrifica.

O padre do Brasil nunca traiu
a sua terra e nem conten.pori-
zou com traições.

O padre do Brasil foi, c e sei4
sentinela avançada do seu bem,
da sua unidade c do seu sóérgui-
mcnto.

O dia do padre, na diocese tlc
Niterói, foi emocionante, pie-doso e rico cm promessas.

MONS. CONRADO
JACARANDA'

COMO VIVE BARCELONA
Impressionantes informações de um inglês —
Sem luz e sem comida — A agonia de um

milhão de habitantes

Academia Brasileira
SESSÃO PUBLICA EM HOMENA-

CEM AO EMBAIXADOR
D'ORMESSON

Ucali;a-so. hoje, ns 17 lioras, ti
sessão publica cla Academia Brusl-
leira tio liCtrns, cm homenagem
a S. Ex. o Sr. Marques d'Ormca-
son, embaixador dc França Junto.10 Ooverno cio Brasil. O Ilustre di-
plomntti será saudado, cm nome
dft Academia, pelo Sr. Miguel Oso-
rio clc Almeida.

A entrada ó franca. Não ha con-
vites especiais.

todos troujseram sita pedra a este quc ll lci Qualifica de criminoso,
grande templo erguido a Deus." t 3i„s5li!L..._ ,ns,i'espontlcm.- PcI°Pasteur. um dos maiores gênioscia época moderna, o criador damicrobiologia. escrevendo n umamigo, falou

clano oriundo do mesmo ato, cujaindenização poderá ser pedldi noJuizo Civil. (Aureliano de Gus-

O sistema de anulações
dos atos de nomeações pro-
posto pelo titular Mendon-

donça Lima
O titular da Viação propoz ao

Conselho Federal do Serviço Pu-
blico Civil, conforme vem fazen-
do, seja adotado cm todas ns Se-
evetarias do Estado, o sistema
de anulação por meio de novo
ato os atos de nomeação.

Nesse sentido a Secretaria de
Viação expediu a seguinte cir-
cular ás repartições subordina-
das:"Este Ministério adotará oentendimento de que o ato denomeação caducava automática-
mente, desde que o nomeado não
tomasse posse do cargo no pra-zo legal, não havendo, por eon-
seguinte, necessidade do novonto declarando sem efeito o dcnomeação. O Sr. Ministro, Dor
despncho de 20 de Abril ultimo,
tendo em vista

Telegrsmss do Inferior
VII Exposição Nacional de
Animais e Produtos De-

rivados
Delo Horizonte, a (Al N.) — EmsuA rounlAo ordinária cio hoje, osmemores cia ComliSáó Exsuutlvada 7a Exposição Nacional dj Anl-mnls deliberaram estabelecer vá-rios permlos uüvos para os diver-sos expositores, allin cie lncenll-

var a melhoria do nossos rèba-nlios. Dentro esses novos prêmiosora èâtíiboléciclcs. (Ujstacamòs os
qua constam cie cerca dc vliucapólices cio Emprcstimo Mineiro
do Consolidação, a serem distri-buidos outro oã campeões expo-
sitores do melhor conjunto de
cavalos Mhhgtilarga mineiros, da
melhor cgua Cnmpolina, da mc-
lhor potrunci Compollmi, da ine-
llior Jumenta Pegai cla milhar
potranca Màngnlarga mineira, cla
melhor cgu.i Mangalarga mineira,
do melhor muar dc sola, do me-
lhor muar do tração, da melhor
Junta dc bois novos c da melhor
parelha dc nuiares.

Uma serie de medidas do
governo da Bahia cm bc-

neíiclo cla lavoura do
Estado

S. Salvador. 8 (A; N*,) — O Din-rio Oficial publica uma sério d?
decretos, as.iinacics na pasta cia
Agricultura, cm beneficio cla pj-cua.-ia c lavoura balilanas. Nad'>
menos dc novecentos contos so-
rão aplicados pelo Estado. O de-
creto n. 10771 abro um credito
cio ICO contos, .para compra de
reprodutores, no pala c no estran-
gelro, c autoriza a despeza, A
providencia tomada ó do grandeinteresse para o Estado, cujos rc-
banhos sc acham rosontldos dc
reprodutores do raças adaptáveis
á Bahia. Pelos decretes 10.772 c
10.773 cogita o soverno dc aten-
dor á lavoura bahiana, O primei-ro destes decretos autoriza a dco-

peza necessária no custeio do
pe=£o:il dlarla.-ta dos serviços de
Eormaçfto ú?. vlvslros para distri-
buição de mudas aos agricultores,
ficando para csa.2 fim a Secretaria
da Agricultura, Industria c Co-
mercio com um credito especial
da Importância úc 250 contos ü-3
róis. O decreto n. 10.773, auto-
rlza a despeza necessária A lor-
mação de viveiros para distribui-
cão de mudas aos agricultores, íl-
cando para o seu custeio aberto
o credito especial cie 3õ0 contos
de ríis. Fo! publioado um doüroto
autorizando a do a peza, destinada
A compra C.o maquinas agrícolas.

Apesar d,o abundante serviço
telegrafico que a imprensa do
mundo inteiro publica a propo-sito dos sangrentos episódios da
Espanha, parece que so não te-
ve ainda uma impressão táo
completa do que ocorre cm Bar-
celona depois do avanço dos na-
cionalistns até o mar — do quese contêm no Times, de Lon-
dres, jornal que registra o quelol observado por um seu cor-
respondente, o Sr. K. G. Bo-
lander, recém-chegado da refe-
rida cidade espanhola.

Segundo tais informações, não
ha mais energia elétrica, por-
quanto a única usina que ainda
funciona só fornece ãs indus-
trias de guerra, quando não são
essas industrias que produzemelas mesmas a energia tíe quenecessitam. Nâo ha lâmpadas,
nem candieiros d= qualquer cs-
pecie, nem ao menos velas.
Quando anoitece, não ha outro
remédio senão lr para a cama.

Não ha transportes, porquan-to todos os veículos estão ao
serviço da luta. Todavia, ciuran-
te as primeiras horas tía ma-
nhã, algumas linhas ainda cen-
seguem íazer funcionar alguns
trens da estrada rio ferro sub-
terrnnea c o mesmo se chi nas
ultimas horas cla tard.e. A luta
para se obter um lugar nesses
trens tem dado lugar a não
poucas mortes. O automóvel
vindo de fora que ali aparece,
c só póde ser propriedade de um
estrangeiro de passagem, é rou-
bado se o ciono tem a impru-
ciência do deixar esse automo-
vel durante alguns minutos. Pei
assim que aconteceu ao corres-
pondente do Times, o qual dei-
jcoti o seu carro á porta do ho-
tel para ir ao seu quarto, rnpi-
damente, buscar cigarros, de quese havia esquecido. Nunca mais
soube dele.

A quasi totalidade da popula-
çao vive esfomeada, porquantonào ha mais manteiga, nem le-
gumes, nem frutas, nem batatas,
nem queijo, nem leite, nem açu-
car. A comid.a está quasi redu-
zida a peixes, preparados com
limão e raros legumes verdes.

O arroz, que cra ha pouco tem-
po vendido a uma peseta o qui-lo, custa hoje, na mesma quan-
tidade. trinta pesetas... O sa-
lario médio de um operário é
de 10 pesetas e cada sardinha
vale nada menos do que trés pn-
setas...

Nos arredores de Barcelona
ha ainda muita batata o muita
laranja, porém estão fortemen-
te guardadas por contingentes
de forças do exercito, sendo que
esses dois produtos são embar-
cados em trens com destino A
Prança, á Inglaterra e á Stiiçn.
visto como o Governo não pôde
dispensar a moeda estrangeira
que tais produtos rendem com
a venda no estrangeiro.

Uma pequena parte da popu-lação que dispõe, embora ocul-
tamente, de recursos, consegue
mandar portadores a locais lon-
ginquos. notadamente a Figuei-
ras. ondo são encontradas oinciu
ovos, manteiga, carne, e mesmo
alguns frangos... Compra tudo
isto, c. dentro de uma d.lscreta
maleta, conduz á Barcclonn riu-
rante a noite.

Bolander conclue oom este pe-riodo as suas informações — rc-
latorio ao Times, período tradu r
iiitío. tento quanto possivel, ao
pé da letra:"Os cit.ilães nüo têm nenhum
entusiasmo pela guerra: :. oro-
paganda quotidiana os deixa
frios. Eles sofrem, eles têm ío-
me, eles imploram a paz e eles
não conhecem b:m a situação
dr.s forças armadas em luí.a,
nem se mostram esperançoso;
da vitoria. Uma verdadeira' de-
soláção domina Barcelona, ou-
trora tão alegre c tão feli:;. Da
minha parte, jamais tive seme-
lhante Impressão de tristeza do
que quando, tendo transposto a
fronteira com a Prança, entrei
na Espanha: nunca mals con-
segui um pouco do necessário ro-
pouso nem vi mais; siquer. uma
única fisionomia sorridente'.

Como se vê, o quadro olhtftdo
nas colunas d.o Times não "ecn
as cores tão alegres e tão '•*i-»í:
que caraterizam a escola espa-
nhola do pintura,..

NOTICIAS DO RIO GRANDÍÍ
DO SUL

amigo, falou as:lm: '!QUahdo"sê I lnS2- ColF;v Julgada, pag. DU .
estudou muito tem-se a fc du I "No 

f*»wmo sentido, ent enricai
camponês da Bretanha. Sl cu tl- 

 "'"" "
vesse estudado mais ainda teriaa fo de uina camponesa bretã "

Assim pensam os mats formosos espíritos quconliecido.

Vampré, Camara Leal, e jã deci-
diu este Tribunal."A absolvição pela dirimente

.. .... .„.„,„- a. art- "1. 5 4-° do Código Penei,
o mundo tem ' 

}™> Isenta o reti da obrigação deindenizar os prejuízos causados
moaema, vemo-los, cm Ios nonoranos cie advogado, es-maioria, confiantes e : gundo a taxa usual ou costuma-

os. clhos fitos no nl^o. I d- da terra, (Rev. dos Tribs.
lo c louvando o Deus das 72.398).

Antes desse acidente, um carro; Governo pernambucano o loveileve uma rocia partida, por ter c ilustre professor tem se tl-di-caído no fatídico buraco. rado com zelo á sua árdua tare-Esses sao os casos que conhe-'ía. ""c
temos. I no próximo d'a 10 o Dr NiloNarradas ?.. ocorrências, jui- Pereira realizará no Gabinet"
Ê^S?! l?ÍJia?ení0 ^«ficada n ! Português de Leitura e:7pres"fva¦nof-sa interferência cm favor dos, confeMncla sobre o "Dia ela Ba- .
SS!0.1^ . tambem do^ mora- ça", a qunl está sentia objeti de '
f.oro* ciaotir n rui». ap-'-nr'-) p-ri vivi rspr-.tntiva nrs rodas inte- io engenheiro elj distrito das'lectuais desta Capital.

ps representí.ntcs máximos d» Ià vitima, comoutando-sc nestessciencia moderna, vemo-los. cm Ios honorários de advogado,imensa * *** '- *
tranqüilo,
adorando
scienclas e das luzes.  i "Além disso, caso InteiramenteEu não exagero. A fina flor do '*?ual r.o dos autes. já foi Julga-gênero humano pertence ao unico i do. etn Camrr.is Conjuntas, porDeus verdadeiro. Os nossos sa- aoordfio unanime, que bem cl--bies, cuja fama. enche o mundosfto cs vultos estupendos rie Am-
porc, Vclta, Lineu. Pascal. P~s.
teur. Le Vernier. Euler. Hermit"
Canele^, Faraday. 3ranlv. Clau-
d«o Bernard. de Lapparent. Sec-
chi Newtnn. Buffon. llirn. Cuvlcr
Kepl<>r. Lord Kelvln. Plateau.
Açasslz e inúmero"; outros. Eisal a gloria mils pura da scien-
cia e di Iercjn.

Q*13 clir&o ascra rs in'nl-05 tía

do tração animal o as necessárias
ao serviço ü2 defesa e produ-
çfto, ficando pnra seu custeio,
aberto o credito especial da lm-
portancia de 200 contos dc reis.

Noticias de Pernambuco
Recife. 8 (H.) — A colônia

portuguesa aqui domiciliada co-
memorará festivamente o dia da
raça.

Os funcionários cla secreta-
ria de Segurança prestaram uma
homenagem ao Sr. Etelvino Lins
em sinal de agradecimentos pela
assinatura do decreto que reor-
ganiza os quadros da Secretaria.

Na reunião cla Associação
Comercial foi amplamente dis-

oue -i nova le cutlda a questão dns tarifas dos
gislação sobre o pessoal impo- a freí8?, mirí%2?si ° "^'""o foi

=u asss&sE fèSS! duSu Vr?« %-rT-íf &

Porto Alegre. 8. (H.l — Rea-
lizar-su-u, a.uanhà, uma grandereunião na Federação Rural, pa-ra tratar expressamente do pe-dido cia Companhia Swift quan-to a entrada gratuita dc cincoen
ta mil reses vindas rio Uruguai,
basearia no ultimo tratado co-
mercial Brasil-Uruguai. De va-
rios pontos do inteiior do Esta-
tío deverão aqui chegar diversas
comissões afim de se entenderem
com o Interventor Federal, Co-
ronel Cordeiro dc Farias.Baseado na Lel Federal nu-
mero 17, do 1936, o Interventor
Federal resolveu criar o curso de
aperfeiçoamento dos oficiais da
Brigada Militar.

A Liga üo Proteção ao Lar
Pobre fez entrega ao Interven-
tor Cordeiro de Farias, de uma
medalha, pelos relevantes servi-
ços que o Chefe do Governo do
Rio Grande do Sul tem presta-
do em seu beneficio.

Os colonos pediram ao Ins-
tituto Rio Grandense cln Carne,
a sua inclusão no refe. ido insti-
tuto.

Informa-se que o governo
do Estado vai criar dentro de
poucos dias. o Departamento In-
telectual dc Propaganda, apro-
veitando-sc nesse serviço vários
jornalistas e escritores.

A Associação dos Fazen-
deiros de Bagé fez embarcar dois
mil couros para o Jnpão, pelo

vapor Rio clc Janeiro -tant. Rs-
sa operação foi muito oom rece-
bida pelos circulos ruralistas.O Diretor Regional intcrl-
no dos Correios e Telégrafos
adotou energleas providenciasno sentido de evitar o transpor-
te de correspondência clandesti-
na. Baixou longa circular a rea-
peito, alvitrando varias medidas
de controle.

Faleceu, hontem, nesta Ca-
pilai o General Manuel Palmei-
ro Fontoura, reformado. Seu sc-
pultamento realizou-se hoje com
grande acompanhamento. u
General Fontoura percorreu tti-
dos os postos do Exercito e foi
lambem administrador dn cou-
delarla Sa.vcan.

Por designação rio Conse-
lho Técnico Administrativo dn
Escola rie Agronomia e Vcteri-
naria da Universidade de Por-
to Alegre, foi constituiria umn
comissão para estudar, em defl-
nitivo. as possibilidades de modi-
ficacão dns exigências pura o in-
gresso nos cursos que funcionam
naquela Escola. Entre outras
medidas, será pleiteado, pela re-
ferida comissão, que os alunos
que terminarem o curso secun-
dario até 1938. inclusive, possaminscrever-se no exame ver-Hbu-
lar, independentes rie qualquer
curso complementar, como vem
acontecendo atualmente.

adotar o sistema de anulação,
sempre que fõr necessário, dos
atos de nomeação, por meio denovo ato. Nessas condições, ra-
zendo a presente comunicação,
peço vossns providencias para
que seja rigorosamente observa-
da a orientação que ncabn deser tomada por este Ministc-
rio".

fé c tía rnz.".o crcinrreida?

Conexo MELO LULA

quec'din: — "O que o nrt. 1.621
do Código Civil proíbe é que. nacivel se discuta a existência do
fato c da respectiva autoria,
quando, no crime, tal sc haja de-cidido."Na osnecie dos autos a decl-
são criminal reconheceu o fato ca cia autoria; portanto, iiüt hanue nroibir que. no clvcl. senpure a re^icnsabllldrde cios
autores, a p-j-i ne- c-nreí cs ter-r-.os tíi lel ird-<v>-"-' d? r-lrrl-
nal. (Tev. dcs' Tribs. vol. 92
pa;. Í35)".

i a tr.xa por 1:11o na matança do' 
gado bovino no Matadouro lo-
cal.

A policia pernambucana de-
teve cm Garanhuns o bandido
Luis Cândido, que prestou im-
pertentes declarações rienuncian-
do vários focas de cangaceiros.

Numa pr.rtiria movimentada
e contra a expectativa geral, o
Tráriiways derreteu o America
por 2x1.

Numa diligencia feliz a po-
Hein maritima prendeu dois pre-
Eiclli.rir fugidos cla Calena, no
momento em que os mesmos pre-
teiidlíT.i embarcar para o seu
país de origem, a Italia. Cha-
mam-se eles Savalli Pasquali c
Pisclota Vita.

Para a efetivações dos en-
genheiros militares da
Ihspctbria Federal dc

Estradas
Em resposta a umn propostada Inspetoria Federal de Estra-

das. o titular da Viação. comu-nica que: — "por terem sido aci-mitldos Interinamente os enge-nheiros cujos nomes constam cl irelação enviada eom o oficio
n. 166-3, de 21 de Março ulti-mo, não poderão rcr cretivados
sem que se submetam ás provasde habilitação prevista no Item
n. 70, das normas apresentadas
pelo Conselho Federal c'.i Servi- . .  . . ...,,.,co Publico Civil, na exposiiBo Arqueclozico vm feniur cuia cxt\-_ motivos n. 1*89 de 7 de -Ui- tremidafle mede 42 centímetro'no de 1:337. aprevad-s "elo fir. I clc l~'"nr.'<.Presidente da RepubUca". —

Recife. 8 tA. N.l — Em La-
góa Nova. nos limites cia munici-
pio tíe Triunfo com n Paraiba.
fo" encontrado o esqueleto tíe Um
animal prehistorico de cclossaL;
dimensões. A população procurou
danificar o c-queleti npoderan-
do-se tíe diversas partes do iti;<-
ma. Fc! efereeido r.a Instituto

na uma demonstração com os
caminhões a gazogenio. que tor-
nam possivel uma grande eoo-
nomia do consumo dc combus-
tivcl. O consumo de gasogenio
atinge 70 kiiometros de lenha per100 Kiiometros. e que eqüivale á
despesa de 3$300. para um ctl-
minhâo de 3 toneladas. A rie-
monstração, que será feita nesta
Capital, terá a presença das au-
toridades, convidados e im-
prensa.

Para a construção dc um
campo dc pouso cm Ta-

rauacá
.Vaimtts, 8 (A. N.l — o Inter-

ventor Alvaro Mala recebeu um
telegrama do governador cio Aero.
Sr. Epaminondas Martins, p:Ulndo o auxilio do Amazdnrs para a
construção de um campo dc pou-so no município de Tarnuacs,
naquele território. O chefe do
Exeeutivo deste Estado, respon-
dendo, afirmou quo a todo o Nor-
te interessa, vivamente, a cona-
truçAo do referido asrotlromo. dc-
rendo ser iniciado, imodtaíamen-
te. um serviço aéreo inter-muni-
clpal.

Providencias tomadas pc-
la Prefeitura dc Recife que
visam auxiliar ns classes

nobres
recife. 8 (H.l — A Diretoria dn

Rccrhicaçio Social, cm reunião tlc
hontem, salientou o interesso en
Prefeito desta cnpítal cm protp-rerns claucs próbres, facultando "cs
metos ttítllspensarcla psra cs en*
tarros dos operários e cies membros

i d?>í suns famil ina.

deliberou: 11 — A construção tle
Instalações para a verificação cte
obltcà em um dos cemitérios Io-
cais, evitando desse modo, o trans-
porte de cadáveres para o nacroíe-
rio; 3) — A Prefeitura de Recife,
para melhor atender os serviços cie
enterramento, deverA, colocar três
carretes para oa tranportss de
ataüdes cm tedes cs cemitérios
desta capital, as carretas seráo ce-
d'.da5 gratuitamente para nquelps
quo as solicitarem. 31 — Fica prot-bldo o enterro ein que se carrega o
ataüdc, n mflo, no perímetro ur-
bano: serA entretanto permitidocarregar 6 atde. a mAo, quandoo enterro sair cie perto do cemito-
rio c cm casos especiais. 4) — Dii-
pensar a quota pega á Prefeitu-
ra pela abertura cla cova. S)
Sera estabelecido um preço mini-
mo Uc transporte para o carro fu-
norario clc quarta classe. 7) —
Deverão ser dispensadas «s ta-
xas prgns A Santa Casa. relativas
aoa enterros de quarta classe.

O refrorestamento do ter-
riíorio paraibano

João Pessoa, 8 (H.l — O Conse-
lho Florestal cio Calado realizou
uma sessão para tratar do reflo-
rcstr.mcAa do Estado da Paraiba.
O Conríielro Prellppe Von I,us-
trolburj» declarou que o nordes-
te nfio podia ser reriorc3tado tr queesse ssrvlço ssria dispendioso c ca-
recla dc muita paciência. Na suaopinião devia proceder-se no rc-florestamento cla zona litorânea e
em seguida a do interior. Eobre o
Sssurtto, o Sr. Lust3:clbiirKo fariuma conferência na Eseola Normal
Sexta-feira prc.ama.

Será feita, ainda esta sema- A- vista disso, aquela Diretoria (Continua na pagina 13)
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O MOMEKTO MACIOMAL

Seguiu, hontem, para a ilha Grande, onde foi examinar as condições daquele presidio o Sr Neorão A* i „• «do gabinete do Sr. Mini,». do Ju«iso _ Foi ioieiodo. „o Tribunal
° 'í010' S°?r".d0s S<,"'°s - conveniencio do regime f.,.m «formado? mois aloon, St

7 —

Policia Militar — Presos sob palavra — O regresso do comandante d^67^iâo 
'Sr

Republica recebeu a Bandeira Piratininga —Varias homenagens ao Chefe do GovernoSeguiu, iíòntem, peln manhã,para a Ilha Grande, fazendo-seacompanhar dc um engenheirocio Escritorio do Obras do Minta-tono da Justiça, o Sr. Negrão deLimu, Chefe tio Gabinete do tl-lular daquela pasta.Sabe-se que a viagem de S. S.tem por objetivo estudar, Junta-mente com o técnico que o acom-panha, as atuais condições dopresidio instalado naquela ilha,pois 6 pensamento do Governo,ao que se afirma, apressar a maispossível o inicio das obras dasprisões cm que deverão ser a lo-.lados os condenados pelo Tribu-nal de Segurança Nacional.

alguns oficiais da
O Sr. Presidente da

N UNA EXPRESSIVA HOÉENAGEi AO

CHEFE DA NAÇÃO-U
A POLICIO MUNICIPAL DESFILOU, HONTEM, A'TARDE EM CON- TINENCIA AO SR. GETULIO VARGAS

. ^ CHANCELER OSVALDOARANHA VAI CONFERENCIARCOM O MINISTRO DAGU^-RRA
O Sr. Ministro Osvaldo Ara-ilha conferencinrá, hoje, â tar-de, com o titular da pasta daGuerra.

NO TRIBUNAL DESEGURANÇA
O primeiro julgamento dos eu-volvidos jio levante integra-lista — Condenado o MajorSoares dos Santos

Perante o Juiz Coronel CostaNeto, realizou-se, hontem, o fui-gamento do Major Soares dosSantos, do l.° R. i., processado
S2117.£!" ,?„ c,os acontecimentoscie 11 dc Maio ultimo. Foi esseo primeiro julgamento de ele-mentos envolvidos na intentonaintegralista.

Funcionou pelo Ministério Pu-
S!C0^iMjllnt,0 do Procurador,oi. Gilberto dc Andrade e de
Nimcs dC defesa ° Sr- Vit01'

Depôs, cm primeiro lugar, oCoronel Henrique Manuel GomesComandante da Vila IClitar, quedisse, cm resposta á pergunta doadvogado de defesa., que a con-anta do acusado era bôa, nadasabendo que a desabonasse.l*an seguida, disse ter recebidocartas anônimas apontando oacusado como adepto fervorosodo Integralismo c contrario aonovo regime.Perguntado se sabia se o acusa-cio, na madrugada dc 11. conci-tara os oficiais do l.° R. 1 ancnmima rcsistencia ao movi-mento, respondeu que o CapitãoCelestino, of.eiai superior de dianesse Regimento, lhe dissera queo Major Soares dos Santos, namadrugada de 11 de Maio, pas-sara cm disparada pelo quartelc que aí. mais tarde, sc apre-sentara anunciando a deposiçãodas autoridades constituídas, In-c usive o Presidente da Repu-blica, e que tudo se operara semderramamento de sangue, acon-selhando, então, que o Regimentouno resistisse.Depôs, ainda, o Tenente San-tos Dorival, seguindo-si o deba-te entre a deles? e a procura-dona.Finalmente, o Juiz CoronelCosta Neto passou a proferir asentença, condenando o MajorSoares dos Santos a 1 mês c 22dias de prisão.
POR CONVENIÊNCIA DOREGIME

¦Reformados mais alguns oficiaisda Policia Militar
Na pasta da Justiça, o Sr. Pre-sidente da Republica assinou de-crctos, reformando, nos termosda lei constítuci nal n.» 2. de 16dc Maio findo, por conveniênciado regime, o Capitão d.i PoliciaMilitar do Distrito Federa), Joa-<3-iim Aiitêro de Cai valho c osPrimeiros-Tenentes cia reJeridacorporação militar, Luís de Si-queira; Mario de Carvalho Mon-Ic.iro. Guaraci Augusto da Frei-tas Pereira e Silvino Ilachado deOliveira.

REGRESSA AO ESTADO DA

vamento propriamente dito —realizar colheita de material cn-tomologlco, etnográfico, paleon-tologico, mineralogico, etc.: fil-magem da marcha dos expedi-cionarios, vida das selvas, co-lheita de vísceras de animais nfibras vejetais, alám cie ou-tros materiais de interesse even-tualmente encontrados, tudo :s-so naturalmente para enriqueci-mento de nossos museus e insta-tutos Bolentificos.Tomando assim conhecimentodetalhado da organização tiaBandeira o Chefe da Nação ma-nifesta desde logo o seu inte-resse pelo empreendimento. Es-te se acha dentro do lema: —"A marcha para o Oeste", quoS. Ex. preconiza.Disse S. Ex. que recebeu commuita simpatia essa Iniciativa
que é realmente, a segunda fasedas bandeiras. E' a marcha pa-ra o Oeste, agora com outros re-cursos com os quais não conta-vam os intrépidos desbravado-res daquele ismpo. Agora, ade-mais, será a valorização cco-nomica da região, com a aber-tura de estradas c(.e rodagem,instalação de estradas de ferro,cultura das terras, enfim, o es-tudo e conhecimento de todo~ovasto hinterland, que tem per-manccido mais ou menos esque-cido e que essa obra é um ira-balho de colaboracão com o go-verno: assim é ela entendida ecompreendida.Passando a referencias con-eretas, acrescentou o Presidenteda Republica que como medidaspraticas desse programa, já es-tão em construção Uuas estradas,de ferro. Foram atacados osserviços de lisacão com o Para-guai e com a Bolívia. Uma é aestrada de Campo Grande aFonta Porã, que faz a ligaçãocom o primeiro daqueles países,e a outra, de Santa Cruz de laSierra. ou seja de Corumbá pa-ra a Bolívia.Serão dois mercados indus-triais para S. Paulo. Alám d's-so. facultaremos a esses dospaíses, com a criação de umporto franco, uma saída para oAtlântico. E' uma cbra de lo;i-fraternidade americana.Voltando a palestra -a referir-se á Bandeira Piratininga. oPresidente Gctulio Vargas tempara com os expedicionários umgesto extremamente lisonge'ro.por sua elevada Dignificarãomoral. S. Ex. oferecerá a Ban-deira Nacional que a expediçãoPiratininga — caso consiga ven-cer todas as dificuldades do iti-nerario a seguir, hasteará naSerra do Roncador. asslna'an-do uma conquista memorável damarcha para o Oéste.Atsíih ouiz .s'gnificar o Chefedo Governo Nacional a extensãodo apoio moral que dispensa aoempreendimento dos intrépidosbandeirantes piratiningas.

outros cducandarios. O acade-mico Albino Lima, uma represcntsnte do Instituto de Edu-cação e outra da Escola AmaroCavalcanti farão discursos cnal-tecendo a personalidade dochanceler brasileiro.
O CHEFE DE POLICIA NOMONROE
Esteve hontem lio Monroe,pela manhã, o Capitão Fiiln.oMuller, em conferência com oSr. Francisco Campos. A' tar-dinha, o Sr. chefe de Policiavoltou a nvistar-se, demorada-mente, com o Sr. ministro daJustiça.

HOMENAGEM AO PRES1-DENTE GETULIO VARGAS
No proximo dia 12 do corrente,no Teatro Republica será inau-gurado o retrato do Sr. Presl-dente da Republica, durante asfestas que ali se realizarão. Ha-verá um artístico álbum paracolher as assinaturas dos pre-sentes, que será enviado aó Sr.Presidente da Republica, comorecordação da Festa de SantoAntonio. Falará o Sr. CarlosCavaco.

O SR. HENRIQUE DODS-VVORTH CONFERENCIOUCOM O MINISTRO DAJUSTIÇA
O Sr. Henrique Dodsworthesteve, hontem, no Monroe, emconferencia com o Sr. FraneiseoCampos, ministro da Justiça.

Nação em todos os centros deatividade, nas sa^s dos minis-terios, nas prcfeicliras munici-piais, nas casas comerciais, nossindicatos, etc. Essas homena-gens têm, tambem, a significa-çâo de um movimento dc des-agravo á pessoa do Presidenteda Republica, visada no assaltoIntegralista ao Palacio Ouana-bara.Damos, em seguida, noticia de

INAUGUKACAO DO RETRATODO PRESIDENTE DR. GETU-LIO VARGAS NA ESCOLA PREVOCACIONAL "FERREIRA
VIANA"

A inauguração do retrato deS. Exa. o Sr. Presidente Dr.Getulio Vargas lia E.coià Pre-Vocacional "Ferreira Viana" te-ve lugar ante-ontem. á tarde,presentes a diretora. S. Revma.Frei Geraldo, da Basílica de San-ta Terezinha, pessoal docente,funcionários administrativos, alu-no-, e responsável destes.Foi uma cerimoiv'->. tocante emsua singeleza, muito expressivana intimidade de que sé reves-tiu, toda de acordo com a vidasimples — própria desse institu-to mantido pela Prefeitura paraa assistência social a meninosórfãos, e com a situação de umprédio em ruínas cujas obras dereconstrução ha ^ouco enceta-das, não nfngiram, a'nela. nema metade do que se faz neces-sano.O retrato do nosso maior man-datano, envolto na Bandeira Na-cional, foi colocado na sala nova

A INAUGURAÇAO DO RE-TRATO DO SR. GETULIOVARGAS NA U.E.C.
A União dos Empregados doComercio realizará uma sessãosolene no dia 13 do corrente, ás20.30 horas, com a presença donosso mundo soclal-trabalhista.Sem inaugurado com o maiorbrilho o retrato do Sr. Presi-dente da Republica, Dr. GetulioVargas, ao mesmo tempo em quecontinuando a serie de divulga-çuo da legislação sssial brasi-leira, sob o alto patrocínio doSr. ministro do Trabalho, o Dr.Ma tias Costa, diretor geral doDepartamento Nacional do Tra-bslho. fará a segunda conüeren-cia da serie, sob o titulo Coopc-rdr.O.o dc classes.Ersa conferencia será irra-diada.

INAUGURADO MAIS UM RE-TRATO DO PRESIDENTEGETULIO VARGAS
O Sr. Lourival Fon.es. diretordo Departamento Nacional dePropaganda, reccbeu o seguintetel.-grrma :"Siqueira Campos (EõoiritoSanto) — Comunico a V. Ex.que os uneionarios da ColetoriaEstadual de Siqueira Carjposprestaram significativa hoména-gem ao Presidente Getulio Var-gas. inaugurando-lhe o retrato,com a presença d^s alias auto-ridades fcr*ara'.s. estaduais e mu-nicipnis. Co:*d!a?§ saudações. ~(ai Leoncio Vieira dc Rezende.ecletor."

INAUGURAÇAO DO RETRA-TO DO PRESIDENTE GS-TÚLIO VARGAS
O n-ovimento de simpatia c

pl daricdadc ao Presidente Ge

novas inaugurações do retratodo Sr. Getulio Vargas, oferecido,sempre que é sollckado, pelo Da-partamento Nacional de Propa-ganda. Hontem, foi no gabi-nete do diretor regional dos Cor-reios e Telcgrafos do Estado doRio, tendo falado os Srs. Anto-nío Cavalcanti de Albuquerque,Valdomiro de Campos e Lr.onelXavier. Uma banda de musicada Força Publica abrilhantou oato, executando o Hino Na-cional.
Idêntica solenidade realizou-se no 6o Grupo Regional daGuarda Civii desta capilal. Va-rios oradores exaltaram a pessoae a obra do Presidente GetulioVargas.No dia 11, será o retrato doChefe da Nação inaugurado nasecretaria do Sindicato dos Ope-rarios e Empregados em Calça-dos e Anexos, inaugurando-se namesma ocasião o ambulatorlo

para prestar assistência medicagratuita aos associados.
UMA ORIGINAL MANIFES-TAÇA O

A grande serenata dos artistasda teatro, dc radio e dos canto-res populares ao Sr. PresidenteGetulio Vargas, na madrugadado preximo dia• 11
Os artistas de teatro, dc ra-dio. cs músicos, as escolas desamba, os homens que passama vida cantando, que ganham avida interpretando tipes nos pai-eos, e também aqueles que, nosmorros da cidade, compõem adolencia dos sambas e das can-ções. toda essa multidão harmo-níosa, armada de violões, tleflautas, de cavaquinhos e denandelres vai ao Palacio Guana-bara. 11a madrugada do proximodia 11. precisamente á mesmahora em que, ha um mês atrás,r ão uma multidão, mas um gru-po, um reduzido e miserável gru-po o atacava cie surpresa paraespaihar a morte e o oprobiosobre a civilização brasileira.Essa original homenagem doshomens que cantam e dos ho-meir.3 que representam tem qual-quer coisa clc uma reação daalma brasileira, sentimental ebôa, centra a dureza, matéria-lista des homens sem alma esem coração. A idéia surgiu semse saber co.no. A idéia não óde ninguém, porque esse movi-mento nada mais significa quoo desejo popular de levar ao Sr.Presidente Getulio Vargas e ásua família a certeza de que aalma brasileira se comoveu dian-te do drama que viveram comheroísmo. Todas as orquestrasde todos os teatros do Rio, to-dos os artistas, mulheres e ho-mens. todos cs que povoam osespaços de vozes, realizarão um.iserenata grandiosa nos jardinsdo Palacio. E' a homenagem doespirito e da emoção da veiapoética dos nesses compositorespopulares, da harmonia dos In-terpretes do folclore carioca aonrimeiro cidadão da Republica.

Uma expressão, que é o cantoC|UC, ma8ia dos sons, que èdedilhar do violão em noites
h&JiSÍ: manifestação é bem01 asneira e talvez no mundonunca se tenha feito coisa igual.
rfnU1I?Len5alÍUeí:ral serà realiza-do hoje, ás 23 horas e 30 minu-tos, no Teatro João Caetanosendo que amanhã, ás 24 horas'os manifestantes, saindo dó
BrlS"0!-* ieaí.ro se reunirão naPraça Del Prete, dali seguindopara o Guanabara. d CI°
OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOUCom 0 P-RESIDEN-TE GETULIO VARGAS
Da todos os pontos do país con-tinuam a chegar telegramas dccongratulações

^oc^os os pontos do oafsF,°nJ,nua 0 6r- Presidente Oetu-r2as recebcr congratula-'¦ cscapa.do iléso cioatentado contra, a sua pessoa e
fimüo Ma?»."8' na madrusnda
«<-?ürltir,e °.s íunclonarios publl-coa, federais, estaduais e muni-
fiparl« sue grafaram ao Ch«>.d.a Nação, destacamos os se-guintes!Jofio Tlrso, Diretor, Jaci Ca-valcanti, Angela Torres, AnlsiaCamarflo Margarida Costa  Pro-ressoras Corpo Docente Grupo Es-colar João Soares Caiçara; Tenen-te Oscar Artur de Melo Mora's— Delegado Policia Cassla (Mi-na3 Gerais); Geralda Torres doAmaral Noemla de AlbuquerqueProfessoras Corpo Docents . Es-co.a Logradouro — Calcará: Etel-vina Mariano —- Professora —Icambe; Severino Ismael  Ta-belião Publico — Caiçara; BrunoLorenzino — Alegado — PelosPuncloiiarios Instituto dos Mari-tlmos Delegacia Sergloa (Ara-caju; Augusto Carlos de ArauloMacial — Delegado riscai — Pé-los Funcionários Delegacia Fis-cal Mi ceio (Alagoas): TriovaldoTeles de Manezcs — Censor Tea-trai — s. Paulo: Fernandes ?.lo-reira_ Diretor Geral Interino riaV.açao Farrea Porto Alegro — H"il T Píl3s funcionários;Antonio Maia — Coletor EstadualPao do Açúcar — (Alagôas): Jo.s-s 3 Pau.o Machado — A^antoPostal Tjlejraíico — Barra líu-pemorlm (S. Santo); Lu:s Pedro-s-1, — Agente Fiscal — Eèiém —(Para); Paulo Emílio — Assis-

Íí"ta ,ir-3P-tor Alfândega Rio;Oc2r Mendonça — Delegaciacal — Pelos Funcionários M.nis-tono da Fazenda de Curitiba —(Paraná); Ernani Coelho — Pro-motor Publico S. Jeronimo ÍR. G.6U1); Luís Moreira ~ PromotorPuallco Colatlna (E. Santo); Bra-síano Pedro Rachetti. Gín:z Cor-rasco Neto, Joaquim Ramos, Nel-son Zu'm. Francisco Barros Pes-tana, Lazáro Toledo, BonedPo

L..'.. . ... I--— __:J
Aspectos do destile da Policia Municipal em homenagem ao Sr. Presidente da

vim i y^rsas, que e npolga o pais nuuiuuagein aa. aencncieza dono mo men to, consist- na inau- I sentimento, da formica o esDiri-guracao 00 retrato do Cnefe da tunl do povo, na sua me.is legi-

iiAlIIA O CORONEL RENATO i destinada á administração doFAQUET
Pelo vapor Jtanagc, regressará,rio proximo Sábado, ao testado daBahia, onde comanda a 6." Ele-Elião Militar, o Coronel RenatoJPãquct.

DMA VISITA AO INTBRVEN-TOR CEAREUÍSK
Acompanhado pelo Reitor, Pa-dre Dr. Assis Memória, catt.ve, 110"Pa.-; Hotel", em visita ao Dr.Menezes Fimcntel, Interventor110 Ceará, uma comissão do aiu-nos da Universidade cia CapitalFederal.
Recebidos 110 salão nobre doluxuoso hotel, cs estudantes uni-versitarios foram apresentados

, ao clieie do governo cearensepelo Padre Assis Memoiia. Este,usando da palavra, íez sentirque aquela comissão de alunos,representando o corpo discentedo principal estabelecimento deensino superiora livre do pais,vinha cumprimentar o Dr. Me-nezes Pimentel ,não somente co-
i»° chefe do importante EstadoNordestino, mas, sobretudo, co-1110 brilhante professor de Direi-to da Academia do Ceará.Tratava-se tambem, firmou oReitor, de testemunhar ao ho-menageado, a gratidão pelo mui-to que se tem o mesmo interes-sacio pelo ensino superior livredo Brasil.O.Interventor agradeceu hen-sibilizado aquela manifestaçãoda inocidade universitária, pro-metendo continuar a envidarseus esforços 110 mesmo sentidoDepois de uma palestro r.or-(Uai, a comissão despediu-se doilustre catedratico do Direito e
Ceará Admlnlstrador Ped^ral do
UMA AUDIÊNCIA DO PRE-SIDENTE DA REPUBLICA™'BANDEIRA PIRATININüA

O Presidente Getulio Varcr.srecebeu, hontem, á tarde emaudiência, no Palacio do Cat°teuma comissão de representantes'da Bandeira Piratininga. ,rran-c*P2ci'ça° Q«e se organizouem São Paulo e ouc r*"t \ rmvéspera de partir q£ra o Riodas Mortes, com o objetivo d-atingir, seguindo o curuá nSerra do Roncador. região ò>nas lendas e as tradições torn ^ -ram famosa e que, ha algunsanos, atraiu, a uma nencnr-^âD
mieOlSFawi:°ttSabÍ0 brUaniJO P"
horasUtlÍCnCÍ:l teV° 1U!r r Ia lc-"3

Recebidos por s. E-:.. cr, o-;-pcaicion?.r«os íizc-ram :.j • n •-tullo Vargas uma rapida é 1 ¦"<-Cins.a exposição do cmtjrcnã -mrnto, quanto á r-ia r;cao e rbjet vos. r-'iW£que leva soientfèlsi ecen r-n p?r.rs'ha rm.— a~..i Cj

tabelccimento. Numa inspiraçãoque enlevou crianças e adultos,falou Frei Geraldo, que é o con-fessor dos alunos. fã:;endo-lhessentir ciupnto de respeito, amore gratidão a criatura deve aDeus — seu Criador e àquele porKie eleito para diri-;i-la em suaPátria — em nosso querido Bra-sil um homem superior de men-tahdade e c'e coração: Dr. Ge-tullo Vargas. Palmas do maisvivo entusiasmo se fizeram 011-vir, enquanto o aluno José Car-los des Sentes retirava a Ban-deira, deixando descoberto o bus-to vener.ivel cio nvimeiro magls-tmdo da Nação. Foi por todosentoac.o o Hino Nacional e e*n

I IXPULSMId DE

estrangeiros

Sr. Presidente cJo Rcpubüco baixou novo
ciccrcio sobre esse importante assunto

seguida encetada a neven.a c'oSagrado Coração de Jesus, a qualterminara exatamente no dia 15,ult.mo do Io período letivo docorrente ano. Elevaram-se precesem louvor ao Sr. Dr. Geti'iioVargrs c sua Exma. família c áPatna.
ÍAJ?THCURSAI-' dos CORREIOSE TELÉGRAFOS DA TIJUCAFOI INAUGURADO O RFTRTO DO PRESIDENTE

Com a presença de represen-tantas de altis autoridades doDepartamentos dos Correios crelegrafos e r!o seu pessoal inau-gurou-se, hontem, na sucursal c'aTijuca o retrato do Gr. GetulioVargas.O ato foi iniciado pelo seu clie-fe Dr. Cunha Lima, que pronun-ciou um eloqüente discurso so-ore o ato.Em seguida ralou o carte)»oVlnoour, que expressou n sentircie seus colegas, exaltando iam-bem a cbra administrativa doSr. Getulio Vargas.
NA COOPERATIVA DOr, NP.GOCIANTES ALFAIATES

Nri sécle dessa instituição ã ruaG-.n-lves Dias, n. eo, 2" andar,foi inaugurado, hontem, comgrande solen'dade, o retrato ciok-»r. presidente da Republica. 1

O Sr. Presidente da Republica, usando da atribuição quelhe confere o artigo ISO daConstituição e, considerando queapos a publicação do decreto-lei 11. 332, de 27 dc Abril de1933, foram definidos novo.s cri-mes contra a personalidade In-ternaclonal tío Estado c a ordempolítica e social; considerandoque ao Poder Executivo é reser-vada a mais ampla competeneíano que diz respeito ao interes-se da segurança nacional e datranqüilidade pudlica, decrAa:Art. 1° — E* passível de c::-prisão o estrangeiro que dequalquer forma atentar contraa personalidade internacional doEstado, a ordem política e so-ciai, a tranqüilidade e morali-clade publica, a economia popu-lar, ou que a elas pelo seu pro-cediinento se tornar nocivo.Art. 2° — I ica ainda sujeitoa expulsão o estrangeiro: í —
que d? qualquer forma: a) aten-tar contra dignídidade da Pa-tna; b) atentar contra a se-ju-ran?a da propriedade, ou a li-barda de do trabalho; c) cometercrime eleitoral de carater dolo-so; d) praticar contrabando, fal-siiicaçao de moeda ou de titu-los e papeis de credito da União,dos Estados, do Distrito Federalou dos Munieíp cs, ou de estabe-leclmentos cie credito; e) pratl-

Art. 5o — Enquanto não seconsumar a expulsão, o Minis-tro da Justiça e Negocios Inte-nores poderá_ ordenar ou man-ter a detenção de expulsando,ou, quando íór o caso, mandarque continue prc;o.Art. C° — A expulsão poderáser revogada deede que ccssemas causas que a motivaram.Art. 7o — O estrangeiro ex-pulso que regressar ao territorionacional antes de revogada a

cia carnal, estupro, deíloramcn-to, ultraje publico ao pudor:peculato, falência, cstilionato,abuso de confiança, extorsão, socieaade secreta; f) exercer co-mercío ihclto ce toxicos e en-torpeccntes; de qualquer medose IJrestar a distiibui-io ou d.-funci-los; g) fôr vagabundo oumenaigo, ou se converter cm ei-cargo para o poder publico: h>for considerado elemento perní-Cioso á ordem publica pila po-lie!a ds outro gaís; i) tiver sidoexpulso de outro país; j) tiverenirado^ no territorio nac onalcom infra ;áo dos preceitos le-gaís: k) tiver sido condenado
^TTm I no, B«issl P3Í" crime inafiança-

NA.CIAO T?nTiTxrArr"íín?£Ç. SA! ou" cc"dtnndo em outro
A P°r crime dessa nafcjreza,CAoA do sado- fsd.~o i se houver cv.jdldo; 1) perturbarICSTO cie qualquer forma o livre fun->- cionamcnto de as-oria-õ-^ n~n-

r,l\a ,RaÜ Batista, da! Csslcaals: 2 - cm todos"az de-C....a Sauüe Peoro Ernesto, i mais c?.303 previstos cm lei¦ oi inaugurado, hontem. o retra-l P.'ragraIo único — Ato do oi*. Getulio Vargas. *—=_
°. C" ANOSLI5R OSVALDOA..A.,xl.\ VAI STTR HOME-NAGEADO
njàUzr-se heje, í- n ]-,Qr-> =na Pslacio Ica.mrad M fe

O E.T3TTATO DOTJ 

-- conde-n,V* em l5*15 estrangeiro con-s.dera-Es provada qurr por cer-tc.jzs pare?d^s cm devida for-ma por funcionários comneten-
TÍm*i& Yrsta informa-des governos.Art. o9 — Ne o será expulso, ongeiro q.-c: a) tiver

_ „ ^— «--w, u„ pnsaocelular, cumprida a quai seránovamente expulso.Paragrafo único — Para esseefeito, c Ministério da Justiça ei.-egoc.os Interoircs providencia-ra para que sejam remetidas ásautoridades policiais dos pontosde entrada de estrangeiros, bemcomo as autoridades consularesdos pentos prováveis de embar-quês, fichas de qualificação dosNegocios Interiores providencia-das das respectivas fotografias eindividuais datlloscop;eas.— O Sr. Presidenteda lvepublica sera o único juizcia convonicnciá cia expulsão, ouda_s::a revogação, as quais sefaraó por decreto e serão pro-cessadas no Ministério da Justi-ra e Ne^oeios Interiores, d= ofi-c.o. por iniciativa da policia, oumeoiante representação funda-mentada.
,!i Io — Do processo de e::pul-são devem constar a fotografiae a individual datiloscoplca doexpulsando. "

x\T ,rccll.r"° ao judicia-r.o e admitido somente nos ca-sos do artigo 3o e cio artigo 4",Enquanto nao houver ssntinçãdeimuiva. o Ministro da J,:s-tiça e r.egocios Interiores poderáusar da faculdade que lhe con-fere o artigo 5°.

icsia-. o c:o; assoeiades di Un;" -i S-'e: al Mcr ma'sao c'Vaii-'?~r h" rnv residencia lr~iti-el- ro Dr. C-v.-l-'? ?--Vv.",r P7«: 1=' f.rer flliios bra-
„ CenV^reee;:o a csra' r--.a'- c %'w-h Cr'and°3 d3 na»--a.-o c..ci, In-tituto'• I: 7-">. lit-Olt Amnm-•* mr.roVer- c.v.

Art.cumm^r.dabrrs"-?.i cie j c..puio

A aiega- i t'o-Cl, -,cimpo* va suspensão da

~r o at0 de expulsãosera co:nun,cacio ao expulsandoque poderá rcqu:rer reconsidera-
qr.o ücniro cm der. dias conta-clps daquele cm que tiver conlie-Cimento do mesmo.103, — Quando tiver ha-
rtL* ^^d|na:a° por qualquerdos crimes ou centrr.ven^ões aque re referem os a: t gos Io e' a expulsão far-se-á depois decumprida a pena.Paragrafo único — Para ess-"«, juizes e os tribunaisremeterão ao M.nistro da Jus-ti,a e Negocios Interiores, d-n-tro de cinco d'as de-io^ d- p ó-feridas, copias d->s scntínóas
fc^ran3ÇÍres nos casosp*e/istos nesta lei.110 ~ Rsta lei entrarácm_vigor na data dc s a publi-caçao. revogadas as disposiçõespm contrario, inclusive o d°-t0-;eí n. 3:-2, de 27 de Abrilde 1938. w AjaI

To.cüo Ribas, Joaquim BeneditoFaria, Alcides Sales Camargo Rs-naco da Cunha c Eiiva. Jòsi Lo-pes, João Aujusio da Silva. Ja.iiíGeraldo Pena, Manual do Cam-pos, Jos5 Toledo. Vitorio Gianc-slM Antonio Messias, Josá Beiw-dito, C^sar João Batista Sobrinho,Júlio Parreira Sousa, Raul Rn.drlgues Coelho. Luís Nunc?> Mi-ni.s — 1'orrovlarlos Bernardino deCampos (S. Pau'o); Artur lou.renço c.e Araújo Primo — E"-Juizantigo Tribunal Regional Eloito-ral_ d= Vitoria (Esnlrito Santa» •João Fleuri Alves de Amorim —^Agente Postal Telegraíico: Jo»-quim Tomaz de Apulno — Te^ou-relro — Plronopoles: Oeni O-Cruz — Guarda di p.Municipal, n. SOI — R'o- Cao'-Diretoria d« Fundes raE.xe.cíto João Lopos Pereira deCarvalho — H'o: Jdíí Cláudio —Inspetor Ragional Tr.ilno -v>.(E3?lr»° Santo»: João 'dss
Chagas Lobato — coletor P,->d"-ra!; Franci--o Bernardo.? c-ia(Escrivão) OMveira — Min?.s Ge-rals; Lauro Barbosa A^^v^clo da E' P" Leooolditv, _Rio Bonito — Est. do Rio: »m...ri?o Celestino da Hof.i _ Ch*tnV" -- Pólos FuncionariaImooâio do Renda Niterói — r^.tado do Rio de Jan«lro; Car*oaAlvarenga Sales — Coletor F°-deral Paraiha do Sul (Est. E'o di?Jnnclro): Correia Nsto —'1*0 Santa Teresa (Esiirlto Em-
ÍÍ.Jirmind? Oliveira -
Hj2tCv,Pjíti" Telerraflco: Teo-
Sm — Juiz Munici-
Ç"' SlV V1:, Ci>*"lus cop;rtino nu
â V }' s Couto Ho:lrl3u«».Heüo Justo. Serrio Dla'mniiCastelo Branco, Sebastião MÍcj-ao Escrivão e escreventes C»Pretória Criminal do Rio: Mir-cos Coelho Neto — Promotor

ítr631 C?,r;lçõc'3 — M-na»Oera.s: M^acir. Nltaguart — Pro-Alfenas — Estadode Minas Gerais: Ormeo Jun-queira Botslho. Sebastião dn Sou-s.v CJuiz de Direito). Franciscode Andrade Junqueira (Preíelíoi
Poll3-!^01"». DomiiiSc3 iDelegadoxon,.a). Ri..eiro Junqueira, i--m:\° e Botelho, Dr. Custodio H:-;p\onio Gabriel Junqu?!-ra, Jus-iniano Antonio da Fon-saca, Lauro Guimarães (Tabelião i.•Itamar Meireles Carneiro. New-ton Monteiro dc Barres. D- Ji-«i

9to Lacerda França,' Cap.ÇrVlle Taoasco Guimarães, DrÁlvaro Botelho Junqueira. Ages-'tinho Motlneira, Pedro Arantos,*; Joaquim Furtado Pinto. Ma-rujo. de Freitas Oliveira Gua-Frnja Mota. Antonio Còú-jD— Ribeiro R-ls. Ja-cln.o Fajordo — Lropoidlna _Minas Gorais; Josc Martin lioNov.-Ils (Funcionário Aposenta-do); João Bittencourt — OficialBe^Lsiro Civis Prata — Min-s Ga-ra s; Norcn do ITasclmento Te*.-S'ra. ~ TabsliSo cio 10 o.'le'oO.lvelra — M. Gerais; Ccrlos Al-parto da Costa e Silva — Insn--ter Coletories Federais Belo lia-r.senie: Constanílr.o JosJ Siu"»— Promotor Pubüeo Nj-ar«->i(Eahla); Mario Ribeiro Gama"—Poliria Civil cie T.-o-fi.o Ottonl (Min-.s G-ralsl: Ta-In Assis Chn.jna — oiivérra -Estado de Minas Gerais: Jcsi"l°s — Fun-.lonnrlo r-n I-arare
/»* Cieto Asambufa{Prefeito 1, p-rianíro da Mota.

Ao Sr. Getulio Vargas, a Po-licia Municipal do Rio de Ja-neiro prestou, hontem, uma si-gnificativa homenagem. Comtodo o seu efetivo, essa milíciadesfilou em frente ao Palacio doC&tete. de cuja sacada S. Ex.,acompanhado do Sr. PrefeitoHenrique Dodsworth e dos mem-bros do Gabinete Militar, a as-sistiu.
Em seguida, o pessoal admi-

nistrativo da Policia Municipalfoi recebido pelo Sr. Presidentada Rípublica, no Saião AmaroIo, onde o Dr. Henrique Dods-tvorth usou da palavra para ma-nifestar a solidariedade de todosaqueles seus subordinados a SuaEx., fazendo, então, entrega deum longo e minucioso relator.o
sobre a atuação da mesma Po-
licia, por ocasião do movimento

Grãomo^ol (Minas Gerais); Ze-i da organização da Legião Cívica
k?.1! p;1'c:ra Leite. Inspetor; R >- • que defende os ideais do Estadou-rto Mauro Moore, Chefe Con- Kovo. Incentivando esse movi-
Carvalho""' Slíva. #nadeUo° La men'® ^em- W»bnlbantí° ativa
pes Duro, Martmiano Pinto ae\brcu, Optaciano Majardim eRaimundo Cavalcanti, escritura-rios; Francisco da Silva MoraisNeto. Tesoureiro; Euclides SilViiMorais, ajudante-teaoureiro; Kci-drlgo Francisco Esteves. arquivis-ta; Pa:!ro de Sousa Passes, admi-nlstrador Capatazias; Eurico RitoCampos, datilografo; Júlio Cunha,continuo; Arlstldes Podroso cieAlbuquerque, despachante; LinsArmando de Sousa, dosoacliante*Valdir Von Mizael Ar.jimon, des-pachante: JoAo Caries de Losfiantos, despachante; Miguel Ca-mera Canto, doipachantè: Oo:..lon Ribeiro. Agente Fiscal lm-posto Consumo e Frutuoso Fí>r-nandes, Capataz — Uru^uaiana—- Est. do Rio Grande do Sul;Hild&erando Siqueira — Funcio-nario Dele-acla Fiscal do Para:Joaquim Pedro — Fiscal Munici-pai do Consumo — João Ca-riri; Cilo — Ajente Fiscal AldeiaM.1.0 Grosso; Humberto dcOliveira — Delegado Fiscal' Ra.mulo Sírran, Inspetor da ¦ Alta»-'
ií»3, Polar 1, guarda-môrAl.cndeja Bahia; Alies Alvinni-rsite — Professora e pelos alu-nos do Município Plancó; JoãoCerda Pilho. Arnaldo Tubino, An-tonlo J03Ô Fernandes. Carlos M-herto Guimarães. Eiisio SoutoMalnn, Josá Arevedo silva, Fr\n-co Ferreira Pilha. Ernani Ahran-tes. Jr-nunrlo Germano —tes Fiscais Imoosto Consumo Pc-lotas (R. G. Sul); Hormllda La-Zsíertno Botfmann. Sido-nio Hélio Freire — Fune'ona-.-le3

~ Rí;hdas de São Eor-J1 'p- „0 Sul); I.eonelo Maia. Le-onclo riezsnclo. João Orammn tn..peritllfio Lopes da Hora. N?lsonFeranndes. Juiio Figueira Lima.Luís Ferreira Ramos. Manuelculano Lop55, Bellno Alv.\? daSilva. Josí des Santos Filho -•—i que Ira Campos (E. SantoiDjalma Fortuna - Diretor Esta-tlstica Publicidade — Pelos íun.Diretoria Estatística Pu-bllcidnde Maranhão; Alves Pedro-—- Ju z dc Direito Indaial (StaCatarina); Benedito Franca Lo-pes. Amilcar Camargo Eurdt ftu-b:ns Siqueira Leite, 6inval Hum-B,'}rr°ne, Sebastião Re-
rinít» sDInci,i,s — Funcionários

íi? r, ,Sl — Estaçnn Itaque.ra (S. Paulo); José Ribeiro Pai-va — Agente Fiscal — Fortaleza—- (Ceará); Marcos Oliveira —Administrador Mesa de Rmdas(Rio Branco); Isidoro dáPorsira — Eseriv.Vo daRendas do Riu Braneu ',ho!'cs. empreendimentos cin favorRibeiro - do Pais.

AcreCuuhaMesa d ÍAere); Faustõ"Òa?Sia RiseiroColetor estadual de C-.Jurei tsPaulo): Luís Pessoa Guerra -Engenheiro Chete — PM;s fun-oionarios do D. N. p. v. Caxl".
r»ir,V" v\n£lro:, Benadito Pereira —R.o, Edmundo Ribeiro Carncl-A Tento Fiscal Consumo -R.o: Alexandre Augusto Aato —1~ classe psiieia iviunl-

mente o Sr. Deoelecio Duarte, queseguiu para o interior atini de fun-dar em vários municípios os Di-retorios Regionais.
A Constituição de 10 da

Novembro apreciada porum senador italiano
U2W INTERESSANTE ESTUDO DOSR. PIETRO CHIMIENTI, PUBLI-CADO NA REVISTA DELjuAVORO"

Bolonha, 8 (A. N.) — A Mola-ta dr.l Lavoro, que se edita nestacidade, publicou um extenso arti-go da lavra do Senador Pietro Chi-mienti a respeito da nova Cons-tituição Brasileira.Nesse trabalho o articulista ex-tende-se em comentários relativosaos moldes corporativistas em quese acha baseada a atual MagnaCarta do Brasil, salientando a suaorganização legislativa em Camarade Deputados e Conselho Federal,em cuja compcslção o Poder Exe-cutivo colabora, com a autoridadesuprema do Estado, consubstan-ciada 110 Presidente da Republica.A maior extensão de poderes ou-torgada ao presidente, acrescentao Senadcr Chimienti, coloca-o naposição de defensor mais eíteien-te e Imediato da ordem c da pazbem como das tradições nacio-nals que caracterizam bem defl-nldamente a vida e a populaçãodo Brasil. As imunldades parla-montares, dependentes dc certascircunstancias legais, criam umasituação que permite a ação efi-ciente do presidente para a manu-tençao das instituições e da ordempolítica.O Sr. Pietro Chimienti csami-na detidamente o lado economicoda ação governativa, matéria aque a Constituição de 10 dc No-vem br o atende eficazmente, pelacriação do Conselho do EconomiaNacional.aposição de emendas e as rc-formas constitucionais, merecemtambem do articulista elogiosasreferencias pela providencia comque se a eivam reguladas no novoestatuto político brasileiro.Exalta, finalmente, o senadorChimienti. o amor e a dedicaçãoao Brasil evidenciados pelo Presi-ciente Getulio Vargas no decursouo seu governo, salientando que asua patriótica ação constituo se-Pwnuncio de maiores c me

lepubllea
revolucionário da madrugada dc11 clc Maio ultimo.Agradecendo a homenagem,falou o Sr. Getulio Vargas, quedeclarou já ter conhecimento domodo por que agiu a citada mi-licia, através cias informaçõesdas autoridades competentes.Agc-a, iria sôlentificar-se do as-sunto, em pormenores, por in-termedio do rclatorlo qae acaba-ra de receber.

ÇO. o Conselho Superior de Car-burantes Florestais, para estudaras questões submtidas ao Mliils-terio da Agricultura concernentesa produção, distribuição c empre-go dos carburantes florestais, sobsu^s diferentes formas.Fazem parte desse Conselho opresidente da comissão florestalda Camara; o presidente cia co-missão florestal do Senado; o pre-sidente da Sociedade Nacional dasEstradas de Ferro; seis senadorese seis deputados diretores gerais,inspetores florestais, presidentasflorestais e mais 10 membros es-colhidos pelo Ministro da Akií-cultura.Com esse aparelhamento, cadavez maia completo c extenso for-ma-se uma mentalidade capaz ei.-apreender dai providencias e atosquo venham resolver com sesui-rança ao menor espaço do tempoEmpenhado que está o Gover-110 em campanha similar em nos-so meio, tem acompanhado o des-enrolar das providencias adota-das. do modo a aproveitar a cx-periencia deles na orientação e nodesenvolvimento dos trabalhos cmprol do gazogenío.

NO EXERCITO
TRANSFERENCIAS DEOFICIAIS

1b£.° <;? *-.n?!ro. a <js Jan'w d-I L']"'', j-' di Indcp;:i:I:nc'i eI oO^ da Ropubjlpa. rai'.)  ce-
j ¦' o Vargas — l'rancisco Ca.ji-1 ^>-0.

í.rtur Nunes. Aloisio F5n!n-'olnC.islro. Ri vada via Gutiirrss. Al-tino Sarm-.nhn, rua Carvi«-.roProfessor Vicente Goulart ÁlvaroDias. Alberto Vlslntalnc. D-rri caLima Pinto, Alfredo M-*s~n M«-nollo Troii, Oscar Bmíelra.'Ji«'oFlorlano Boeha. CoSofrldo SyWce.ra. Jas5 Caber, Fa!-rSo. MamfT Par. tf- M-'o. Mir-oBhio Franco. Pa.tllonl Ornar Sal-danhi Flsue'reio iA~ente Co--relo-Teleçrafo) SIo Birjn IR. y.do sul»; B-^domero Cariu-la- o K!-fí. P.-alo Curl, A-io':.-)Be-erra N:to. Na—ira Alví-cs * o-»;*. í~u"'alío Uitcsi ivnitoAlvares. D!on!s!o G^re!'». Godo-fredT Leite. HítI^o B-e->. A-J n-«"•» Pitr- Veldcç Pi!-ha. r '-o !••-fan*e V!?lra, De-netrio E~—-raNp?1. R^stkr da Font^ur"». V!fo-r.o Torn «chi, revlç^re^ d-»rIo O.-Mtl — P,lo: Ha'1" T—'io.Ia — FscrIv'o Federal !-?••• Eu- jrieo Nun-3 Pl«-« — Fin-.òr-rioJusti-a R-rí (R. o. Sul): li", iPes»-a Guer-a n.x. p. V. — En^-mhrlro.Chefí» —Pe.os funclonr.rir-s — n«.*rn ...R. de Janeiro; Minu?lJo-o Pe-slra Lc'ts; P^ lro An-tuo?s Maciel, 12* PiTuelrêdò:Olldo Amn-•»- f* • wn' - -i-oFo-n^i c-.*'^b<\ Orcj-o: Vald--v-a ér-r.-í Ci-uara— I"«->?tor ^c-'-r.M tf- _A'  (R. G. PiiMj c

Clp.ll Rio; "Paüp"Carvalha? 
Au^sl

IVF?» c?s*5a5,P°i' Gustavo Barro»._.-U.lno de Carvaino, fjoiveFerreira Cajazeiras: Otávio dc 0'i-veira —Agente Fisoal iBSÉSkoConsumo — Atcnlo Prado — Fio-
^f,,?!'\.Cun-V Grande doBul); Manuel Francisco da Ca-nhtv Júnior, Inspetor Eas no ku-perlor Junto Faculdade de Dlrc-uto do Maranhão (S. Luís); Sil-viano Martin Júnior — Es'v<vao
g? Federal S. Sebástli/oParaíso (Mlr.-j Gerais); Pransis-co Pereira Plnío •— Chefev.ço Coinunicsç.lo Cheíhturn Po-~ Río: Cândido Vm:-.ncl-aPeixoto - Oilcial Adminlstratl-vo Tribunal Contas Rio.
MAIS DOIS SINDICATOS riT'11INAUGURARAM O RE I1ATÒCO CII3FE DA NAÇ.-.O

O desenvolvimento do Ga-
sogenio lia França

- O ®^íorço da França, para dl-íundir o uso des veículos a gazo-o-/i nr\ . ..... «

c.e acostí-3,-Inados a despertar noespirito pucllco o Interesse peioa cercar de sarantias

O Sr. João Caries Vital. M'*-»'?-.ro interino do Trabalho, roeels seguintes telegramas:

geniO toma, nos últimos temposguindo envergadura, através demultipiices iniciativas, ceja napropaganda direta c intensa -osMinisi.:rics da Guerra e da A Ti-cultura, seja na c.'tpc.'.l\"to c!noficl*1"  •
espi
problemae favores os emprera dores dc^s'meio de transpor,e. "
^Ein _ro:.içj.j r.es carburantes, as.ww.r.-;..o da Franca, como da Ale-manha e cia Itália, é Idêntica ar:~y"• eonsuatldareá quasl quee..i_\. vãmente de comoust.velimportado; üni, a necessidade dc

Sf®®.uV?S 8usaa.-i.ii. ,.s produçãolocal, tamo para evitar, na me-aida do possivei, a evasão da moe-aa-suro, como para diminuir ocusto do trans*3erde comiustiveíbarato.
comnacional, ) usomais

... -" . * • U3 1 ;jju.ti, 1ConraHta — Coletor rScderál j darlcdado" ao ^

O Sindicato dos Empregadosno Comercio Hoteleiro de Pítro-pol i, tem a honra de comunicara V. E::. que em sessão selene,hoje realizada, presidida pe'o re-pressntante de Jlinistcrio do Tra-ballio, inaugurou, em sui c^desocle1., o retrato c'o Sr. GetulioVer;,-5. cmliienle Che."c da Na-r.o. Rssãslt=ss3 Esudac5:s. —; fclipe A'."rí. presidente"."Com grande sa;is"acSo comu-n eo a V rx. a inauGUraçío doretrato c*-> eminente PresidenteCetu*.lo Varg-s na síde des*-e sln-c-lcato. C5 estivadores locais, re-prceentadc? pcio prolrta-lo E.rc-qul-1 Amaral. rsaVlrmâram suaconfiança e dedicaria ao vulto*-rce~!ín-nt"> d-. ncs«a qu--itlaPátria. — Jc'o Profria doi Sn-r'o Fr-"-a*-> t*-sCp'7r.r*:s Estivadores dc Estan-c:-".
A L?sri~o Civiça no "lo

Granâs do Norts
Tmn C"5 MT.T%TTCIPIOS ITTT>Q.'xí;;a:.i apoio a• ií-iiciativa

*1 — O org*o Ofi-c "l Estado p tblicou inume-ro3 t:*.eT:*r:rr.s dc todos os muni-r pios 1' potccc.não irrrstr ra sc'!-rno a p..A;osita

c :n. :-se, assim, no memento,uma v.va e p:..lna_. ^reoeu-pacãoc.ess;s países de incentivar o ein-prejo do saaojenia nos veioulosde transporto de carga c jiassa-geires, como medida de defesa daeconomia publica e par.icuiar oa. 11 a como traoa.ho c«e sauio na-cionalismo.Ainda e~ora, recebeu o Minis-tro di u..u.a, de n-s^j n-baixa dor em Paris, uma coleçãode publlcaçCe3 can Lendo leis, cie-cretes-Ieis e InstruçCcs sobre o uso

Foram transferidos: Ma infnn-tEiia; cs 2-s. Tenentes convo-caaos Didier Pacheco dc Carva-ho Bcrtolino de Aiineida eWalmore Prado Wlaksr, do lò"tí. C. para o III 13" R. I.; osl°s. 1 ..-nentes Josá Carneiro cieOimiiu, do 12" r. i. para aCia. do 11" B. e.; José Cri-to da Silveira e José Custodioda Cesta Cruz. cio 12° 17. T. pa-ra a 1» Cia. cio 12" B. C.; oso°-5. Tenentes convocados: Jo«.-de Queiroz Andrade, do ^1° B.C. para o 30°; e Vicente Eucii-ccs Pereira Pinto o-José Alvescie Albuquerque, do 3U- para ool° B. c.; o l" Tenente Fran-cisco de Assis Araújo Be.-urado 31" para o ZO" B. C.; cs l»õ.'lenentcs Allrcdo Ferreira Bu-telho, do ()•¦ R. I. para o lo" jJ.C. e Atratino Cortes Ooutlnhódo 16" B. C. para o G" R. I •'
o 2° Tenente convocado Ojvai-do de Oiiveira. da 3:i C. 1. i\ipara o 8® R. I.; na Cavalaria:o Aspirante a oficiei Vespa.«ia-110 Rodrigues Coriein, do 12"para o 13" R. C. I.: cs l"s. Tc-nentes Josí Luis Palharcs desS'.ntcw3, do Q. O. (1° R. c. U.ipara o Q. S., vi;;to se acharcursando a E. T. E.. e Eawai-do de O.ivsira Síntes, do Q. o(IV:2® R. C. D.) para o Q. S.visto se achar cursando a fc'.'E. F. E. ; do II. A. N. pava
aj 0 -1" TonenciAdolio ivlaiqucs da Cor.ta; cio IoR. C. D. pára o n» r. c. io 1" Tenente Roberto Goiinm-ves; tio i® R. c. U. para o lo-R. C. I., o 2" Tenente Nilo Ca--nepa &'jiva; do R. O. D. na-ra o 2" R. c. I.. o 1" TcúnieAiiredo Arretareo Lejvoád Mar-oiieíl e 2o Tincnõe tiarvaio Pie-ta Lime; c'o 2- R. c. D. parao° ü. o. J., o £3 Tenentefemanclo Vasconcelos Cavalcân-li de Aibufuerqu.?; tío 3° R. cD. para o v XI. C. l.. o i» Tc-nen.3 B.-.yr.rci _ 1,1. ;;.:l.i.,ej Evan-'..e.iio; CiO 3J R. u. d. i; ra o2° B c. I.. cs 2-s. Tenentes«-> F^i-uro iteeiia e Itasir RetaCruc; cio R. c. u. para oC. I., os 2"s. Tenentesoi-lio C :ar 1">.ul..cio e í,-.arianoraria cerreia: do 3J R. c. üpara o 5° R. C. I., o 2a Toncn-te H.i.or Fontoura Morais: do4° K. C. D. para o 2" R. c.i.. o 1" Tenente Piinio Fkaiu-gn; cio 4» R. c. D. para o 3°i . C . I.. 03 2 -S. T 01. ; i 3 J .cir Slmonin Gaertner c HermanSantiago Co-?ta; do 4W R. c. upara o 5° R. c. I., o 2" Te-nente Rubem Meneccs Farinha-do 5° R. c. I. para o 11" ô1° Tenente Milton Costa: do' 8"para o 2' I?. c. 1., o 1° TenenteLauro Stcin o.ol: c'o 12 para o«Ae?.- .Tenentesds gazasjnlj na Fran-a, par oiitia i."S"v il-'V1" vnonsi martins cs; vj O grands Intercssa qi:; vsm 1 r„,"'£,0 Mcnteiro; do 12" para odrspc.tai,^j o tjsun.o naque> ° 1° Ter.ente Car-; .t's. los A.berto Pcntoura; do 6' pa-Em recsitis de^retos-lais. o ito- i? ° 3rTR' C' .T-' ° 2° Tenentego-vcrin í;-r.acvS isenta de ia.gastoscs veicules a gazojenio; obriga-as companliias de transporte pu-blico de pessoas e mercadorias aposeulr um veíeuio a pasc-enio.por grupo de :o veículos; confereprêmios ás mesmas companhiaspila utilização quo flzarom «osveículos a gasojenio nos trao^-lhos do transpar.e; cria cursos cs-peeli's para preparar condutoresde veículos a panajenio; instituicon eu rs rs de veieulõs a pazo^et íoconlerind > or»« nio»- «os c«ue v- a-cer.-m aa provas cai^id «:* estlmu-la a formr.ç".o d? caravanas deprspaj-ada. para percorrer, todo opa'.s. e. por ultimo, criou r??en-temente, por decreto de 10 de ..lar- 1

ccnv. Homero Alves dos Santos-do 14" para o 5" R. C. I., o 2°Tcnzntc conv. Patrocínio Joscde Vargas; do 14- para o Io RC. I.. o 2° Tenente ccnv. O.b-lírio Severo; do 11° para o 4oR- C. I.. o 1" Tenente PotvSa içado Freire; d) Q. s. paraO Q- O. sendo classificados 11010 R. .C. I.. cs l"s. TenentesJcao P.or.v de Sousa AmorimFilho e Abílio des Reis. c no11" R. C. I., o 1° Tenente Ma-nuel Arrcncr Arruda; e na »r-tillicria: cs lÇgi Tenentes Car-los de Mesquita Caldas, do 9a RA. M. para a 8* B. j. a. C.*(Foitc de Obitc-s). o Hcnriqu**.mar-ies Fritn. do Q. o. ts>B. I. a. C.) i^ra o Q. S.
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3 E RVIÇQ TELEGRA FICO DO EXTERIOR

As íorças nacionalistas avançando na frente

de Teruel ao Mediterrâneo ocuparam

eíevadas posições
fiumEÒMii, 8 ( do enviado cape

r;o,1 liá Agencia Hnvnsi — O
uv;.uço. cie todas as íorças nacio-
ualuiias que operam na frente ue
Teruel ao Mediterrâneo foi rclni-
ciado hoje cio madrugada.

As forvns que uli-.-apiissaram
homem Adzancta avançaram cer-
ca de cinco kllometros lioje de
manhil instalando-se no mosslço
montanhoso que domina Adzane-
ta pelo sul. Ao melo dia as for-
cas Ca Galllaa pela parto les.te
c as de Navarra pelo oóste cerca-
ram completamente Adzancta e
prepararam a entrada na aldeiao que ocorrerá sem duvida hojea tarde.Uma pnric das forças de Nn-varra que operam a oéste da cl-dade continuou o avanço para osul escalando Sierra de La Cruz
que separa Adzancta de Lucenadei rtcl.O exercito de Castelia que" opc-i-K ao longo da estrada de Teruela fíagunto recomeçando o avançohoje de manhã apoderou-se deuma serie de elevações fortifica-das a oeste da estrada o que lhe
permitiu a conquista de um
grande trecho da estrada de ro-clagem e de vários kllometros deestrada de ferro.A*s 13 horas todas as íorçascontinuavam o avanço apesar daresistencia dos republicanos —
ANDRÉ' VINCENT.O HIDílO-AVIAO QUE EFETUOUDIVERSOS ROUNDS SOBRE ALI-CANTE TINHA CAiRACTERISTI-CAS SEMELHANTES AS IX)SAPARELHOS ALEMAAESAlicante, 8 (H ) — Informa-
ções de ultima hora precisara queò hldro-avlâo que efetuou dlver-tfotí raieis durante a noite passadatinha características semelhantesás dos aparelhos transportados porcertos navios alemães.Ao que parece, o hldro-aviãoreabastecia-se a vinte milhas dedistancia de Alicante. Trata-se deum biplano provido de um só mo-tor, armado cora duas metrallia-doras, munido de dois grandesflutuadores e carregado com seisbombas de peso médio, duas dasquais eram de 80 a 100 kilos.Voando a duzentos metros dealtura, o aparelho lançou, ás0 h 30. seis bombas sobre o na-vio britânico Thorpcliaven. des-truindo a chaminé da casa ciasmaquinas.A tripulação do navio nada so-freu.O RECURSO INTERPOSTO PELOGOVERNO REPUBLICANO CON-TRA O BANCO DE FHANÇAParis. 8 iT. O.) — O Tribunalcie Apelação de Paris deviaoeupar-sc hoje do recurso inter-posto pelo governo republicanoespanhol contra o Banco de Fran-ca. para a devolução de 75 tone-ladas de ouro ali depositadas cm1931, pouco depois da proclama-cão da Republica espanhola. Ocontra-valor do ouro lol pago, en-tret&nto, pretendendo agora ogoverno republicano a devoluçãodo ouro ou a importancia 'de
1.400 milhões de francos, excessoocasionado pela desvalorisacão dofranco. Um sindicato nacionalis-ta espanhol, composto de acio-nistas cio Banco de Hespanha,opee-se á dita pretensão, recla-mr.ndo para si o ouro. Os tribu-sais franceses pronunciaram umase.uença salomonica, decidinaoqt:c o ouro fique na França atéo esclarecimento da situação daEspanha. Hoje o procurador gc-ral, Mongibaux, devia dar o seuparecer, porem, a sessão teve deser adiada até Quarta-feira pro-xima, por enfermidade do presl-dente vilettí.OS VALORES DEPOSITADOS NOSBANCOS DE CASTELLON FORAMTRANSPORTADOS PARAVALENCIAValem-la, i> (T. O.) — Pelamanhã dc hoje entraram cm Va-lenda vários funcionários do go-verno, cm Castelo, e que evacua-ram a cidade antes do avanço dastropas do general Franco sobre acidade, Muitos desses lunclona-rios seguiram para Alicante eCartagcna. Os valores depositadosnos Bancos de Castellon luramtransportado^ para Valcncia. Aestrada entre as cluas cidades cs-tá animadíssima, especialmente ánoite, com o transporta r'-vs refu-giades. As patrulhas militaresdetém repetidamente os carros,prendendo os homens em idademilitar e que pretendem se fur-tar ao serviço. Também são de-tidas as mulheres que não sejammães, para os trabalhos das forti-íicaçõcs e industrias de guerra.DETALHES SOBRE AS CAUSASDA RESISTENCIA DOSREPUBLICANOSSalamanca, 8 (T. O.) — Emuma comunicação pelo radio, o.governo dc Sala'manca forncee de-talhes Interessantes sobre as cau-sas da resistencia dos republica-nos, que é unicamente possivclpelos auxílios que Barcelona rc-ccbe das potências estrangeiras.Os navios de varias naclonalida-des, sem interrupção, descarregammaterial de guerra no., portos daEspanha vermelha. Sem esse au-xilio, a resistencia dos republi-canos teria sido liquidada empoucas semanas, assevera aquela. correspondência. Afim de evitara continuação dos transportes dcarmamentos, a aviação nacionalls-ta comunica que aumentará obombardeio dos portos da Espa-nha vermelha.O radio nacionalista diz aindaque observações realizadas e ln-discutíveis provam que a mari-nha de guerra francesa está sen-do empregada na proteção doatransportes de material bélico des-carregados nos portos republica-nos espanhóis. Para comprovartal afirmação, cita-se o caso docargueiro I.aeorte, que estavadescarregando no porto dc Bar-celona. quando um submarinofrancês ali entrou, colocando-scao lado do referido navio. A uni-dade dc guerra da marinha fran-essa tinha, pois, a missão clara deproteger o desembarque. Alémdisso, as autoridades vermelhasespanholas mantêm ancorados nosportos onde ocorre o desembarquedc material bclico navios cheiosdo prisioneiros nacionalistas, des-tinados a servirem dc reféns con-tra o bombardeio da aviação na-ciona lista.

rallcando quatro grandes ofensl-vas. Nesse tempo os vermelhos tl-veraxn oportunidade de se rcorgu-nlzar e equipar com o auxilio dosfrancezes c dos comunistas deMoscou, constituindo fortes po-sições cie clefcsa. As vanguardasdo Exercito nacionalista, sob ocomando de general Vallno, JAavançaram dez kllometros ao suldc Adaaneta. , A finalidade queprosseguem atualmente essas tro-
pas é rompimento da linha ver-melha em Alboeacer, cm direçãocio Mediterrâneo. A aviação doslcglonarlos italianos tem apoiadoeficazmente esses ataques, em-progando.com brilhantismo as cs-quadrilhas cios "Falcões" e dos"Morcegos".
UM DESTROYER INGLÊS AN-COROU EM ALICANTEAlicante, ü (H) — O destroyerInglês "Vanoc" ancorou hoje nes-te porto perto dos dois naviosbritânicos incendiados durante osúltimos bombardeios aereos dosnacionalistas.O vaso de guerra inglês repa-trlarà os membros da tripulaçãoriftfi rlnls nnv!nc otnonrine « rnnnp-

pro-

OS COMUNISTAS ESPANHOESDIRIGIRAM UMA SAÚDA-
ÇAO A STALINMosco li, 8 (T. O.) — A impren-«a soviética publica um telegra-ma de saudações dirigido a Sta*.lln pela oomite central dos comu-nlstas hespanhoes. Estes assegu-ram no dito telegrama, "ao que-rido camarada Stalln. a vontadede continuarem lutando até a ul-tima gota de sangue, contra ofascismo", e declarou mais que"nestes dias decisivos o povo cs-panhol agradece ao povo sovi«»u-co, cm tua pessoa camarada Sta-lln. a solidariedade que nos de-monstra". A política da União So-

ylctlca é para a Hespanha t&o va-Los a quanto o enorme c genero-so apoio concedido ao povo hes-panhol desde o primeiro dia daguerra.A IMPRENSA ITALIANA PU-BLICOU DETALHADAS INFOR-MAÇOES SOBRE A SITUAÇAONA ESPANHA
tf/n ® w?T * — A imprensaItaliana publica detalhadas iníor-mações sobre a situação militarna Espanha Apesar de pertinazresistencia das tropas vsrm-lhasos nacionalistas marcam novossuDesses. As tropas nacionais rcr.-lizam esforços gigantescos parachagar, dentro de dez a quinzedias, cm Castellon de la *

dos dois navios atacados e trans-portará os corpos dos marinheirosmortos.O comandante do "Vanoc" con-fercnclou demoradamente com asautoridades republicanas.VITIMAS DO BOMBARDEIODE FIGUEIRASBarcelona, 8, (Hj — Quarentapessoas morreram sessenta fica-ram feridas e trinta casas foramcompletamente destruídas emconsoqueneia do bombardeioaereo a que foi submetida a ci-dade de Figueiras ás a horas aodesta manha.Barcelona, 8 (H) — Por voltadas nove horas é mela da manhade lioje, uma esquadrilha dcaviões lnsurrctos apareceu sobroFigueiras, cidade situada a cercade vinte e cinco kllometros cialrontcira franco-cspanhola, arre-messando sobre o centro urbanoa sua mortífera carga dc bombas.Segundo os primeiros círculos ototal dc vitimas ascende a qua-renta mortos e sessenta feridos.Trinta casas a maioria das quaissituadas no centro da cidade 11-caram completamente destruídas.
QUATRO APARELHOS BOMBAR-DEARAM A CIDADE DE G AUDI AValcncia, 8 (H) _ Quatro apa-reinos voaram na madrugada dehoje sobre o trecho da costa com-prehendido entre Valcncia e Gan-dia metralhando c bombardean-cio esta ultima cidade e o portodo mesmo nome. Os danos ma-teriais são consideráveis. O telha-do de um armazém que ostenta-va uma grande bandeira ingleaafoi crivado cie projctls. Não sedeplora nenhuma vitima.
TERIAM SIDO ENCARCERADOSTODOS OS ENGENHEIROSTE'ONICOS E CHEFES MILI-TARES QUE TOMARAM PAR-TE NA CONSTRUÇÃO DA DE-FESA ANT1-AE'REA DE PUIG-C3RÜAParis, 8 (H.) — uma Informa-çao de Perpignan para o jornalLe Temps dia que, por motivo =ainda desconhecidos mas que seacreditam justificados pelo temorde espiões a soldo do GeneralFranco, foram encarcerados cmPul&cerda todos os engenheiros,técnicos c chefes militares quetomaram_ parte nos trabalhos deconstrução da defesa anti-aéreadaquela cidade c cio campo deaviação de Alp situado cm terri-torio republicano. A mesma in-formação acrescenta que não foipossível obter qualquer confirma-cão das autoridades republicanasas quais parecem receiar que osplanos relativos ás galerias sub-Lerraneas da cidade cejam entre-gues aos nacionalistas.ATINGIDA POR VARIAS EOM-BASLondres, 8 (H.) — Telegrafamde Madrid para a Agencia Reuter:"Uma draja inglesa cujo nomena-' foi indicado íol atingida porvarias bombas durante o ataqueacreo a que na madrugada dchoje íol submetido o porto dcCandia. O navio não foi a pi-quv mas tornou-se imprestável
para a navegação. O porto deGai.dla situado a quarenta ml-lhas ao sul de Valcncia pertencea uma firma brltanlca que o utl-lisa especialmente para exporta-
çãodc legumes e de frutas. Devi-do aos repetidos ataques ao por-to dc Valcncia, o porto dc Gandiafoi utillasdo recentemente paraancoradouro.UM HIDRO-AVIÃO "SAVOIA"

EFETUOU QUATRO INCUR-SOES NA ZONA DO PORTO DEALICANTEAlicante, 8 (H.) — Na noitede 7 para 8 entre 23 horas c 20minutos de hontem o 40 minutosde hoje um hídro-avlão Savoiaefetuou quatro Incursões na zonado porto lançando multas bom-bas mas não conseguindo a tia-glr nenhum objetivo nem fazernenhuma vitima. Tròs bombascairam perto do vapor britânicoTorpchavcn bombardeado na nol-te anterior.Ilojc dc manhã, ás 10 horas,as sirenas deram alarme assina-lando a chegada dc cinco Hcinkcl.A defesa anti-aérea e os aviõesde caca governamentais tornaramimpossível o vôo desses aviões so-bre a cidade. Os aparelhos fran-quistas Jogaram então suas bom-bas cm Vila Joyosn, pequeno por-to situado a 31 quilometros aonorte de Alicante. As bombascaíram no mar não causando 11c-nhum prejuízo.OS ATAQUES DOS NACIONA-LISTAS CONTRA MORA DERUBIELOSCastellon, 8 (H.) — Na frentecie Teruel as forças nacionalistasrealizara incessantes ataques con-tra Mora de Rubleios. Ha doisdias a aviação e a artilharia fran-quistas bombardeiam violenta-mente procurando destruir os no-vos centros de resistencia estabe-lecidos em Sierra Mora. Apesarcio dilúvio de explosivos cs go-vcrnamentals. perfeitamente co-nliecedores da técnica da guerra,mantêm firmemente as posições.Cada sortida dos tanks naciona-listas que atacam os contrafortosmontanhosos é paralizada pelofogo dos morteiros governamen-tais.Na província dc Cnstelton osfranqutstas prosseguem atacandofortemente apoiados pela avlacioprocurando reduzir a "bolsa" 'dc
Alboeacer e tentando avançar cmdireção de Vista Bela dei Mães-trazzo. «Hobrc uma frente dc cemquilometros a violenta batalhatravada demonstra o espirito c atatica dos republicanos que nãose deixam a ...ter nem mc-mopela evidente desproporção demeios materiais.
UM AVIAO PROCEDENTE D\ESPANHA VOOU SOBRS SAINTJEAN DE LUZBayona, 8 (H.) — Por voltadas 16 horas c CO um avião quevinha da Espanha voóu sobreEMnt Jean de Luz.IMPORTANTES CONTINGENTESDE LEGION ARIOS E MOUROSDESEMBARCARAM EMALGESIRASGibra'tantesrios edesembar_ ••««»»»» cm • . tAlgeslras. Leglonarlcs c m-ures ! cl° C^ro!vinham cm tres cargueiros armr- !dos. escoltados pela canhoneira' Falccilítcisío lllll S°1ÍT-Euuardo Dato", c clnro reboca- t •.dores. Concm rumores dc que f,0i' >tSl»2nomaioria das elementos tíese.nbar- | Konw. 8 (H.i —Faleceu na Ida-Algeslras serão nvia^c3 • c,~ de 7~> r.nos o senador. prin;i-

1 certas Informações so temduzlclo naquela rcglfta. Depois dodesembarque das tropas as noveunidades zarparam de regresso aCeuta. Novos .contingentes estãosendo aguardados para a proxUma semana.UMA INFLUENTE PERSONALI-DADE MONARQUICA fJcP#*NHO-LA CHEGOU A LONDRESLondres, 8, (H) . — Chegou ho«
Je a esta capital o conde Gamu-zo, influente personalidade mo-narquica muito chegada ao gc-neiT.l Franco, o qual imediata-mente se avistou com o duquecie Alpa, . representante do gover-no do Burgos cm Londres.Os . ihclos espanhóis nacionalls-tas declaram que o Conde Gamu-zo traz uma mensagem verbal do
general Franco para o duque cieAlba mas que dc nenhuma mis-são c encarregado Junto ao go-verno britânico.AS TROPAS NACIONALISTASOCUPARAM A ALDEIA DEALZENETASaragoça, 8, (H) . — A's 14 ho-ras as tropas nacionalistas oeu-
param a aldeia de Alzeneta, im-
portante centro cie comunicações.Ao fim da tarde os nacionalls-tas estavam a dois kllometros cieUsera ao sul das alturas que do-minam a aldeia. Atingiram tam-bem as posições que dominamSorccna dei Cid e a estrada dcMora dc Rubielos a Lucenas.FORAM EXECUTADOS POR TE-REM DENUNCIADO A INTER-VENÇAO ITALIANA NA ES-PANHAGibraltar, 8, (H) . — A Agen»cia Reuter diz que certas infor-mações aqui chegadas, anunciamque na noite passada algumaspessoas presas no Sabado por dis-trlbuircm pamphlctos denuncian-do a intervenção italiana na Es-panha, foram executadas por or-dem das autoridades nacionalls-tas.Acrescentam as mesmas infor-mações que o general Quclpo deLlano cujos movimentos aos ul-tira os cilas, f orara cercadosde certo raisterio, se encontrapresentemente em Scvlllia dc vol-ta de uma viagem ao norte da lis-panha.Sabe-se que o n jmc do generalesteve misturado cora os boatosque correram de uma revolta en-tro os oficiais mais lntimvs ciogeneral Franco.
FOI POSTO EM LIBERDADE OJORNALISTA INGLÊS SR.PETERLondres, 8 (H.) — Telegramade Glbr.iltar para a Agencia Reu-ttv Informa: "O Sr. Peter, jor-nallsta inglês preso pelas autori-dades nacionais ha cerca de 18meses foi hoje posto em llberda-de. O governo britânico haviaprotestauo varias vezes contra aprisão desse subdito inglês masas autoridades nacionais nuncaderam resposta satisfatória".
FOI FUNDADO O PARTIDOSOClALtSTA DOS OPERA-RIO E CAMPONESESParis, 0 (T. O.) — Acaua de1'unüar-se o Partido Socialistados Operraios c Camponeses,constituído pela dissidência doPartido Socialista chefiado peloür. Leon Blum.COMENTÁRIOS DA IMPREN-SA ITALIANAHoma, 8, (H.) — o Consres-Socialista de Royan ocupa toda aimprensa italiana qu2 laz ressal-tar com satislação que o Sr.Leon Blum reconlieceu a solide::do eixo Roma-Berlim e os peri-gos da intervenção na Espanha.De Paris escrevem para o Gior-nalc d'Italia: "São esses (a so-lidez do eixo e os perigos da in-tervenção) os elementos maisúteis e mais claros, cio ponto devista internacional, que se de-prehendeni do Consresso. Issoconfirma os dados fornecidos pe-lo Sr. Ga.vda, dados que nospermitem concluir que as nego-ciações iranco-ita.lianas ficarãoem suspenso enquanto o eoníli-to espanhol não foi definitiva-mente resolvido pela vitoria doGen;ral F.anco".La Tribuna afirma que ó Con-grosso de Ro.van constituo umexito incontestável do partidomoderado. "Os numerosos dis-cursas pronunciados no Congres-so", acrescenta o jornal, "dão
um som novo que indica umacerta evolução moral".
A Confcrancia da paz do

Chaco
A CAMARA DOS DEPUTADOSDA ARGENTINA CONGRA-TULA-SE PELA PRESSNCADOS CHANCELERES DÕPARAGUAI E DA BOLÍVIANA CONFERENCIA

Buenos Aires, 8 (II.) — A Ca-mora dos Deputados aprovou oprojeto de resolucã.o cm prol d3
paz no Chaco e congratula-se
pela presença dos chanceleresdo Paraguai e da Bolivia naConferência da Paz afim de re-solver definitivamente a pen-ciência entre as duas Republicas.

RECOMEÇARAM OS ATA-

QUES VIOLENTOS DA

IMPRENSA ALEMÃ CONTRA

O GOVERNO TCHEQUE
Berlim, 0 Uí.) — Os ataques onded.i imprensa alemã contra aTcliecoslovaqula recomeçaramcom violência ainda maior quedas vezes anteriores.Durante as festas do Pente-eostes os jornais tiveram ordemde fazer uma trégua mas agora,nas vesperas das eleições tche-ques, os Jornais rcln.ciaram acampanha. Pela virulência dotom dos representantes oficia:jda opinião germanlea, indaga-scaqui o que acontecera.Até . o preseritegps dirigentesalemães se contentaram em re-clamar para os alemães daTchecoslovaquia o direito de dis-pôr do si mesmos sem esolare-cer se esse direito impiicava emligação ao Rcich do territoriohabitado pelos Sudetos. Acredi-tava-se então que o Reicli se sa-tisfaria com uma larga autono-mia aos sudetos e com uma al-teraçâo da política "externa daTchecoslovaquia que fosse até adenuncia do acordo com a U.R. S. S. e á neutralização daTchecoslovaquia. Os círculos po-liticos berlinenses insistem aln-da sobre essa neutralização erepetem que não querem guer-ra em nenhum caso e que oRcich "resistirá a todas as pro-vocações".Por outra parte Berlim pare-ce resolvido a agitar o problematcheque diante da opinião pu-büca até que as reivindicaçõesgermanicas sejam satisfeitas.Berlim espera assim esgotar aforca de resistencia mora! e ma-terlal do governo de Praga as-sim como a de seus amigos. Omotivo da virulência atual daimprensa germanlea é que se es-para que os resultados das elei-ções de 12 de Junho causarãogrande impressão na opinião dasdemocracias.

O GOVERNO TCHEQUE SUS-t-ENDEU DIVERSAS MEDiDAtíDE VIGILANCIA E CONTROLEPraya, 8 (H.) — O governoteheque resolveu suspender di-versas medidas de vigilancia econtrole tomadas em consequen-cia da chamada de reservistas a21 de Maio ultimo.Nas estradas as cancelas queperturbavam o transito desa-pareceram. Os piquetes de gen-d armes não fazem mais pararos automóveis para verificar ospapeis dos motoristas, mas asestradas não deixam, todavia, aeser vigiadas com todas as pre-cuações. Nas aldeias sudetasos henleinistas saem á rua no-vãmente uniformizados.Em Praga os círculos sudetosmostram-se muito discretos so-bre as viagens do Sr. Henlein.Sabe-se somente que c- chefe su-deto regressou hoje da Alemã-nha. O jornal Prar/uer Mittaginforma que o leader sudet.oavistou-so com o ex-depuuidoKrebs, pertencente ao extintoPartido Nacional Socialista ale-mão, dissolvido em 1933. Conde-nado por alta traição, esse depu-tado fugiu para a Alemanha

íol eleito deputado aoReiclistaü. Lo^Ara o jornal queo Sr. Krebs ^ol derJ^n^do peloSr. Gocbbcls gaulcitcr da regiãoBUdeta.Os círculos autorizados destacapital anunciam que será apre-sentado pro::lmamente ao Con-gresso um projeto segundo oqual o serviço militar passaráa S2r de três anos.AS INFORMAÇÕES A RESPEI-TO DO SERVIÇO MILITAR DETRÜS ANOS SAO PREMA-TURASPraga, 8 (H.) — Os circulo:competentes declaram que as in-formações do Lidovc Noviny arespeito do serviço militar detrês anos sao prematuras. E'porém, verdade que as autorlda-des militares estudam a questãomas não foi tomada ainda ne-nhuma decisão.UMA LISTA DOS PADRES ESEMINARISTAS ALEMAES
QUE INGRESSARAM NO PAR-TIDO DO SR. HEILEINPraga, 8 (H.) — O jornalNarodni Politika escreve o se-guinte:"O Cardial Gaspar, arcebispode Prasa, enviou ao Vaticanouma lista dos padres c semina-ristas alemães que ingressaramno Partido do Sr. Henlein. Me-didas disciplinares serão toma-das contra as padres por suaação de indisciplina e quantoaos seminaristas terão sem du-vida recusada sua ordenação".Não foi possível obter a con-firmação desta noticia que aliásnão foi desmentida.

UMA PERGUNTA DE UMDEPUTADO SUDETO AO CHE-FE DO GOVERNO TCHEQUEPraga, 8 (H.j — Na carta queane::ou ao memorandum entre-gue ao presidente do Conselho.Sr. Hodza o deputado Kundtfaz a seguinte pergunta:"São essas propostas do Parti-do dos Alemães Sudetos ou oestatuto naeionaiitario prepara-do p^lo governo que devem aosolhos deste consttiuir a base dasconversacõcs? Se é o estatuto épreciso que seu conteúdo seja co-municado ao Partido dos Sude-tos que se reserva o direito dsse pronunciar".Os círculos competentes sude-tos declaram que a direção doPartido não tenciona prosseguirnas. conversações se não receberresposta clara á pergunta íeitapelo deputado Kundt. Se o go-verno quizer negociar na basedo estatuto naeionaiitario o Par-tido pedirá inicialmente conhecero conteúdo deste diploma. Deci-dirá então se o Estotuto pôdeconstituir base para negociações
parlamentares. A direção do Par-tido, afirmam as mesmos cir-culos, colocar-se-á á disposiçãodo governo para lhe fornecer to-das as informações que julgarneccssarias mas as negociaçõessobre o fundo do problema nãodições previas enquamo as con-dições prévias apresentadas nãoforem cumpridas.

Os sistemáticos bombardeios de cidades aberías

Protestos da opinião publica fvaticesa
Paris, 0 <H.) — Os sistematlcos uombarüeios do cidaücs aber-tao na i^spanna e lia Uinna saoconsiderauca pela oplniaj pu-bnca como atos dü piratariacor.ipaiaveis aos torpedeamcmosque se sucsde.um nj íweduerra-neo no correr do verão de 103/.já cm ánceriorei uamoa.as,osde Barcelona, Almeria e uuerni-ca, as esquuunlnas nacionalistastinham tomado como objetivo aspopulações civis irias nu correruas ultimas semanas essas Incur-soes tornaram-se qua.u diarias.Uom eleito a 2j do iviaio Alican-to é bomoardeada do ar. A 27do mesmo mes aviões nacionalls-tas c-eixam cal. Bombas soure aestaçao francesa de Ceroera.Admitiu-se entao que se tratavade um erro. Quatro dias depois,a 31 de Maio, a aviaçao insur-reta faz quinhentas vitimas emGranollers. A 5 e ti de Junho 9aviões misteriosos aventuram-sesobre territorio írancés e lançamdezoito bombas soore Aix-ies-Thcrmes. Ainda no dia 6 ae Ju-nho a pequena cidade de Gan-dia, perto de Valencia, e nova-mente Alicante são submetidas abombardeio t a 7 do corrente osaviões voltam a võar sobre Ali-cante onde em dois dias 49 ei-vis encontraram r. morte. Hoje,Barcelona, Valencia e Figucrassão bombardeadas e na ultimadas cidades mencionadas sao delamentar-se 40 mortos e 60 feri-dos.No Extremo Oriente, Cantão ébombardeada liada menos deonze vezes no mesmo período, onumero das vitimas ascenae amuitos milhares. Bombas incen-diarias chovem sobre a cidade. Ohospital francês "Paul Doumer"c alvejado e atingido.Por ocasião cios bombardeios dacosta espanhola, cinco naviosbritânicos foram atingidos oucompletamente destruídos: o"Maryad", o "St. Winifred", o"Thorpehaven", o "English Ta-nket" e o Thurston". Em Lon-dres estudam-se medidas de pro-teção aos interesses britânicos.Medidas ue defesa armada contranovas incursões são também ado-tadas na França. A opinião pu-büca francesa e a opinião publi-ca britailica estão profundainen-te indignadas.Assim como acontecera antesda confcrencia de Nyon, que pôsfim aos torpedeamentos do Me-diterarneo, a Imprensa Italianae a imprensa alema arvoram-seem defensores da nacionalidadedos "piratas" quande esta mes-ma nacionaldiade autoriza cer-ta; duvidas. Os jornais da Italiae do Reich afirmam por exem-pio que as e-quadrilhas que vou-ram sobre territorio francês eramcompostas de aviões governistasdisfarçados de aparelhos nacio-nalistas, assim como ha um anodeclaravam que os submarinospiratas eram submersiveis sovie-ticos."Ao mesmo tempo a Italia,qu? ha um ano se recusava atomar parte na ccnferencia cieNion, acolhe agora da maneiramais critica possível o projetobritânico relativo á constituiçãode uma comissão neutra desti-

Anunciou-se que a aviação japonesa conti-

nuará a bombardear as cidades 
"fortificadas"

como Cantão e Han Keu

O "cojr.ploí" contra o go-verno do México
NOVO ATENTADO CONTRAUM TREM DS CARGAMcxico, 8 (II.) — Foi cometi-do. durante a noite passada,novo atentado contra um tremdo carga da linha San Luís-Tampleo, na região montanhosaonde cs últimos "csflillistas"

continuam cm guerrilha.O trem descarrilou perto daestação de Cardenas. Não serejistrou nenhuma vítima.Os clreulos militares, que afir-ms vam haver-se o general Ce-alllo subUvado com mil ou doismil parfdarios, reconhecem ago-ra que o numero dc imurrojosre elevava, cm f'ns de Maio, acerca dc oito mil.O coronel Net.ro, ex-joverna-dor cedlllista da urovincia deSan Luis Potcsi. submeteu-se psautoridades federais, dspols doter futrido loio cpós o bombar-dc.o de San Luis.
Uma cnnfercncia da sábio

hlnãú Janr.rajadass
Buenos Aires, 8 (II.) — o sa-blo lndt'1 JjnaraJaclasc? pronunciouhoje a sua primeira confcrencia naqur.l manifestou a cplnifo c:c que0=5 poises ibero-americanos podemrssinnlnr um novo rumo á evo-luçrto do progresso universal.

O grrão-rabino da Ruma-
nia vem á America Co

Sul
Ocnova. 8 (H.) — Aobrdo ('o

i(or 8 (HI — Tmrinr- 1 .'!?W¥S P*1'11'1 n.°J° Cm miSSaO
contingentcs * de lcgiona- | doP^uf oC°r5o ralVno ^ A£lcrica
mouros, vlndos de Ceuta ! ? : • 3r£? lab;iio da P.uma--nr»tr» —'. Hia Seoafv ^jaen, amijjo pessoal

"íris. ern uasteiion da la Piann K crvrivi X' * ' 4v ^ u s'n"33:'- prín;:- missionário nmericanoi«nr,xlm.ndo-«. de Sa3unto o' ! « í Pc'" tor Frcderick Scovrl fò? ?ta
quasl um mê, nas Serra,. pa. .Ccntc* que «r5 1

Toquio. 8 iH.1 — Um porta-voz do Ministério das RelaçõesExteriores declarou hoje á im-prensa que a aviação japonesanunca atacou nem atacará ja-mais as populações civis da Chi-na, mas que continuará a bom-bardear as cidades "fortifica-
das", especialmente Cantão eHan-Keu.

O mesmo porta-voz acresceu-tou que no tocante ao protestopelo bombardeio do HospitalFrancês de Cantão, o governoniponico responderá ao Embai-xsdor da França logo que íórencerrado o inquérito a esse res-
peitoA élTUAÇAO EM CANTÃOLondres, 8 (H.) — Telegra-fam de Cantão para a AgenciaReuter:"A demolição da central deSitchucn pelas bombas japone-sas priva os hospitais de ener-gia cletrica afetando especial-mente os serviços de Raios X cas salas de operações. Os enge-nheiros da firma encarregada doreabastecimento de a;ua cieCantão regressaram a Slia-Mene declaram que só por um ver-dadeiro milagre escaparam damorte, pois cm menos de 24 ho-ias a usina hidraulica foi atín-
gida por quarenta bombas".

AVIÕES JAPONESES BOM-BARDEARAM CANTAO E AILHA DS HO-NAMCantão, 8 (H.) — A's 10 ho-ras c CO os aviões japonesesapareceram mais uma vez sobrea cidade c durante cerca demeia hora bombardearam a ei-dade c a ilha de Ho-Nam. Umabomba incendiou um reservato-rio de gasolina, na ilha de Ilo-Nam. situada cm fronte da Con-cessão Internacional Três bom-bp.s caíram sobre a'Universida-de Americana. Duas explodirammatando uma mulher chinesa'.Cabe observar que o pessoalda Universidade compreende 31americanos, três ingleses e umalemão.
RESUMO DA SITUAÇAO DASFORÇAS QUE COMBATEM HACHINAShanghai, a (T. O.) — E' aseguinte, em resumo, a situaçãocias forças em combate na Cni-na; tropas Japonesas ocuparama pequma cidade de Shum-Mou, entre Kai-Feng e Cheng-Chão; ao mesmo tempo uma co-lima japonesa avançou de Poli-Sicn contra Yen-C.ieng] na cs-trada dc ferro de Peiping a Han-Uau. Esta ultima cidade, situa-da a cerca de 120 kilometres aosul de Chang-Chao, torna-separa as tropas japonesas umaí.nalidadc. que consiste em fa-zer retroceder os chineses aeChcng-Cliao.

Depois de rudes combates, queduraram três semanas no setorao Hoíei, na província An-I-v.ci, marcham as tropas nípo-nicas cm dircç&o do sul deman-dando o rio Yang-Tsê, checandoate agora a GO kilometros a esteAn-Kinç, importante cncru-alhada entre Nanliin e Han-kau.
UM MISSIONÁRIO AMERICA-NO FOI ATACADO NO HOS-PITAL DE PEKTM POR UMSOLDADO JAPONÊS

. Limdrci, 8 (11.) — Telegrafam
(fr. p:lra a Agencia Reu-

0 ^roericano dou-atacado
na _ porum soldado jopones ebrio, quan-

do procurava defender uma cn-fermeira chinesa das agressõesdo alcoolizado. O missionárioficou gravemente ferido, emborasua vida não corra perigo ime-diato".A FEBRE TIFOIDE EMSHANGHAILondres, b iH.) — Comuni-cam de Shanghai á AgenciaReuter que as autoridades doSettiement c da Concessão Fran-ccsa estão tomando rigorosasmedidas para lutar contra a co-lera e a lebre tifokle, inales queassumiam proporções epidemi-cas.Tanto os chineses, como osíesidentcs estrangeiros, estavamsendo vacinados aos milhares.Na ultima semana íorani re-
gistrados 58 casos dc tifoide, 47uos quais mortais e 43 casos ciecólera, dos quais cinco mortais.UM PLANO DE EVACUAÇAO DETODOS OS SUDDITOS liSTRAN-GE1ROS DE HAN-KEOIlcn-Keo, 8 (II.) — Todas asprecauções foram tomadas pelaAssociação dos Residentes Estran-
^eires no sentido da evacuação detodos os subditos estrangeiros emcaso dc perigo. A Associação, quepreviu a possibilidade de inter-rupção do trafego pela estrada deferro Han-ICeo-Cantfto — o queimpossibilitaria, a chegada a H0113Kong, — 0rsanl30U um plano deevacuação de todos estrangeiros
por nnvlcs da guerra c dc comercioestrangeires ancorados cm dlvsr-sos pontes do Yang-Tse-Yanj. Ospontos do concentração estão si-tuados na Concessão*" Francesa deonde poderão ser feitos rápidosembarques.
NENHUM CAMPO DE REFUGIOPARA ESTRANGEIROS EXISTEEM HAN-KEOPr.ris. 8 (II. 1 — o correspou-dente da Agencia Havns em Han-Keo telegrr.Ia que nenhum campode refugio para estrangeiros c::lstenaquela cidade. A ConcessãoFrancesa era considerada como umro:uglo que ofereee suficiente pro-teção e garantia a todos os estran-geires.OS AVIÕES NIPONICOS LANÇAM2o:.:bas incendiarias soiíreCANTAOLcndrcs, 8 (H.) — Telegrafamde Cantão para a Agencia Reuter:"Os aviCes niponicos continuama evoluir sobre a cidaie. Variasbomb3s incendiarias foram lança-das sobre o "Hotel Asla" situadono "bund" ccldcntal onde o ln-cendiD enfurece. Outros projetlsforam lançados nas prexlmidadesdas repartições '10 governo / .svias ferreas de Cantão a Han-Keoe dc Cantão a Cliov-Lo011 parecemeer cs objetivos visados peles pi-lotos nlpcnices".Co MISSIONÁRIOS DE KAIF3N&RECUSAM-33 EVACUAR A Cl-DADEShangai, 8 (H.) — Todos osmissionários de Kr.lfenj era nume-ro de setenta recusaram-se ova-cuar a cidade c se consagram aproteção da população cív.l tírsturegião dcvr.stada pela «uerrnOs missionários proies- i*i*rs fr.-?em parte de três missõ*»s: Cívr.aInland. Canadian Cha.*cos c Sou-them Eatists. Os catolieos ivíton-cem aos beneditinos de Chicago,ás Irmãs de S3o José. de MIiü-ao-ta, r.s Irmãs de Snnta Mu'.a. deIntcrwood. Indiana, e a es fran-clí^anos dc Parma.Ha varies meses essas sete mis-sões constituíram um Comitê Ts-trangeiro de Socorros a População.Civil, presidido pe"o beneditinoDou Frauols Dougllterthy. O Co-mlte organizou doze campos ondetrinta mil mulheres e cri^n^aschinesas se refugiaram à aproxi-marâo das hostilidades c constl-tuiu .•<cc':s de vlvcrcs e medica-ir itos.O cãiíicio habitado pelos mis-

31slonarlos foi bombardeadode Maio apeznr dc cinrme UnionJack que cobria o telhado.
LANÇARAM NUMEROSOS FO-GUETES DURANTE OS BOM-BARDEIOS DE CANTAOLondres, 8 (II) . — Telegrafamde Cantão para a Agencia Reuter:"Dec prisões ababam de ser efe-tuadas. devido a terem sido lan-çados. durante os bombardeios deCantão, numerosos foguetes lumi-no£of, que facilitaram considera-vclmente a ta.-cfa dos aviadoresjaponeses. Os foguetes foram per-cebidos distintamente do bairrointernacional de Slia-Meen. Cadafoguete, aliiVs, era o sinal ele no-vas e mais violentas rajadas demetralhadoras, não se sabe so dosaviões Japoneses ou da defesaanti-aérea da cidade. Ignora-te aidentidade dos detidos."

O ESTABELECIMENTO DE ZO-NAS DE SEGURANÇA EMCANTAO SERIA TOTAL-MENTE INÚTIL
Cantüo, 8 (II) . — Um porta-voz das autoidades provinciais dc-clarou que o estabelecimento dezonas dc segurança e..i Cantão sc-ria totalmente inútil, visto como,até- aqui, os japoneses não fine-ram nenhuma distinção entre zo-nas de hostilidades c zonas de sc-

gurunça nas regiões dc Shangai cNankin,
CANTAO FOI BOMBAEDF.ADOHONTEM PELA SEXTA VEZLondres, 8 (II). — Telegrafamde Cantão para a Agencia Reu-ter :"Pela sexta vez Cantão foi bom-bardeado hoje pela aviação Japo-nesa. No primeiro raid desta ma-nhã, os aviões niponlcos destrui-ram cm parte a estação hidro-cletrica de Sal-Cliuèn, que já tinha sido

nada a ostuboleosr no futuro a eai csponsabilidade de incursõesnnaiogas. Cabe observar aquiqu^ to ultimas estatísticas publi-caüas pelo governo espaniiolmostiam que de 144 aviadoresKt!ls capturados desde1936, 44 oram cspanhóLs ao pus-sj que os outros cem eram lta-lianos ou alemães.Os passos ciados em Burgos d°um íacio e em Toitio da outrolado, li ao tiveram resultado ne-nhum. Dada a incontestávelpreocupação que o GeneralFranco parece tar de evitar cer-tos observadores da Grã-Breta-nha e o caso cie pergumar se ogeneralissimo tem ainda o co-mando cia aviação estrangeiraque combate a seu lado. Ora osgovernos de Paris e Londres têmpor fim principal garantir a se-gurança de seu territorio c dcsua frota mercante, mas sc tra-tando de ataques aérees é aindamais dificii, materialmente, im-pôr o respeito á lei internacionale ás leis dc guerra do que tra-tando-se de torpedeamentos. Poreste motivo o projeto britânico tíeuma comissão neutra apoia-se
principalmente na ferça da opi-nião publica mundial. A Nome-

a Suécia aderem u esse pro-jeto e considera-se hoje cm Parisque seu futuro depende e>:clusi-vãmente da resposta dos EstadosUnidos. — Jean Aliary.
O 'POPOLO DMTAEIA" QUA-LIFICA DE ATO Du: BAWDi.-TlSfviO O BOMBARDEiO DOfERRiTORIO FRANC2SMiluo. (T. O.) — O Pupoto'Wltalia qualificu de ato de bãn-ditismo internacional o bamniir-dsio do territorio francês pelosaviões republicanos espanhóis.Acreoita o jornal que esse bom-btiraeio tenha sido uma provo-cação no sentido dum conflitoinuernacionalí Na sua opinião, aordem cio Sr. Daiadiar paru queos aviões franceses persigiun osaparelhos estrangeiros que atra-vessarem a fronteira constituouma medida mínima. Si maisnau fez e porque não está con-vencido cie que fossem aviões na-cionalistas espanhóis os autoresdo bombardeio Se os aviadoresfranceses perseguissem aviõesmarxistas espanhóis,, para osfranceses tratar-se-ia apenas derecuperar aparelhos oue a Fran-ça mandou para u Espanhaclandestinamente.

Produziu=se uma cisão no Par-

tido Socialista Francês

A votande de pai do Partido Socialista c
colaboração entre 03 pevos

de

Paris, 8 (T. O.) — A resolução
que o Sr. íiecn Blum apressn-tou na madrugada de hoje aoCongresso do Partido SocialistaSFIO em Royan e' que recebeu4.872 votos contra 3.165 acen-tua n vontade de paz do PartidaSocialista SFIO assim como a decolaboração econômica entre ospovos. Esse importante documen-to encerra, aliás, uma profissãode fó em favor da segurança co-letiva, da Liga das Nações c daconclusão cie pactos de desarma-mento, A resolução Blum prcci-sa também que os socialistasfranceses desejam até mesmo "a
paz com os imperiaiismos totali-tarios e consideram a indepen-dencia. da nação espanhola cie-mento essencial da segurança daforça". Mais adeante a moçãoBlum encarrega o grupo paria-mental- socialista SFIO de vigiarcom a maior atenção a situaçãointernacional agravada em con-sequencia de incidentes de lron-teira e atentar ás conseqüênciasinternacionais que dai possamresultar.

Sobre a política interna a re-solução Blum mantém suas rei-vlndicaçOes de organização deum verdadeiro governo dé Fren-te Popular, sob a direção sócia-lista. A comissão nacional domovimento cia Frente Popular econvidada nesse movimento —destinado [jor certo a grande rc-percussão e a- marcar uma faseinteressante da vida política in-torna francesa a organizar semdemora livre confronto de opi-niões. lembrando que um noveprograma adicional e novas con-venções dai resultariam e servi-riam de ponto de partido par»uma nova fase da ação comum.De outro lado, a resolução dogrupo Tivert, defendida por He-rard na madrugada de hoje emRoyan acentua principalmente ancccssidaau do problema da lutade classes que, segundo esses ele-mentos da esquerda revoluciona-ria, deve permanecer principalelemento -rio imptilsão do Parti-do Socialista, na sua ação poiiti-co-soeial. "Na sua pretensão demanter o quadro da democraciaparlamentar, o socialismo se con..denn á impotência", diz a reso-luçao Pivert cm termos porem-ptorios,A esquerda revolucionaria per-mencce, como que pelo passado,hostil ao alargamento da FrentePopular para o centro ou para adireita.
A íesoluçâo Zyronski acentuaque seu grupo não pode estar deacordo com a moção Leon Blumnos tres pontos essenciais se -8'umtes: atitude do Partido cmface do governo Daladier. em ia-ce da politica internacional *¦principalmente no que diz res-peito a Espanha, e finalmentequanto ao problema de um paitido operário.A REORGANIZAÇAO DE UAIACOMISSÃO ADMINISTRATIVAPM', li '.J. o.) - o PartidoSocialista SFIO, depois da ci_"àc#da esquerda revolucionaria, rc-organizou sua comissão adininis-trativa, que ficou composta d*^ v*membros fia íacção Bium-yaur»COMENTÁRIOS DA IMPREN-SA PARISIENSEParis, u (T. O.) — o.s matuti-nos trazem largos comentáriossobre a .ísao do Partido Soeia-Hfta SFIO, chefiado pelo sc-nhor Leon Biuin. Na sua maio-na cs eomentadores acentuam"o golpe ;ie volante para a di-icita do Sr. Leon Blum", que iic*oquis aceitar ar imposições da nia

lo do Sr. l,con Blum, dizendoque não se devia dar a impres-sao. no estrangeiro, de que oPartido Socialista estava dividi-do e fõra quebrado pela scisào.O espirito de indisciplina que r.safirmava por diversas tendênciasdevia cessar finalmente 110 seiodo Partido Socialista, porque docontrario lhe traria, a morte.Todos os apelos foram vãos. OSr. Zyrom.elcl permaneceu 111a-balavel e declarou que ôlc c seusamigos não podiam votar peiaproposta do Sr. Léon Blum, parelc.-j considerada perigosa para acxistencia do Partido.
Em seguida votou-se, com osseguintes resultados: 4.872 mau-dntos pela proposta Blum e 1.835

pela de Zyromski, e em favor daala esquerda revolucionaria dePivert. cuja, resolução foi apre-sentada por Hcrard votaram1.430 mandatários.Cerca de li lioras da manhãtodos os membros desta ultimaala esquerda revolucionaria abandenaram o Partido SocialistaSFIO paira fundar o Partido
Socialista dos Operários c Cam-
poneses.
As reivindicações da mi-
noria polonesa da Alema-

nha foram recusados
Berlim, 3 <"H.) — As rei vi n-

dicações da minoria polonesa ciaAlemanha foram recusadas pe-los dirigentes germaniccs.Como so sabe, essa minoria
p:ctendia obter para seus mem-b:*os concessões e direitos suple-mentares. Os círculos germani-cos competentes declararam queas leis do Rcich têm cara ter
restritivo e foram proniulsada.s
paralelamente á polonesas queinteressam á.s minorias germa-nicas da Poionia, e acrescentam
que no Reích multes cursos são
ciados cm lilisua polonesa, nã jhavendo oosrarios pr1-neses sem
trabalho na Alemr.n
Um celebre c—"> r de ele-
fantes foi m: por um
paquiderme eníurccido

Brolcenhill (Rodcsia do Norte) j3 CH.) — Charles Ross, o celcbrccaçador de elefantes que durante •a sua vida matou por conta do
gr» erno da Rodesla 516 paquider-mes, foi morto, hontem. pela sua517 vitima que acabava do ferircom 14 projetls. o elefante en-,furccido atacara o caçador, es- \magando-o debaixo das patas,.
O salário mínimo nos lis-

tados Unidos
Washington, 8 (II.) — A le-Slslação operaria que regulamcn-t.i as horas de trabalho c os sa-larios. está sendo elaborada len- .lamente pela comissão mixla desenadores e deputados.A comissão que procura liar-monizar r.s leis votadas pelo Sc-nado e pela Caniara, aprovoucm» proposta transacional li- ,xando o limite mininio dos sa- iInrios cm Uõ centavos por hora.Esse salário horário deverá atin- !

g r 40 centavos dentro dc setepnos.. As horas dc trabalho serão Ifixadas inicialmente em 48 ho-ras durante o primeiro ano da jr.plicacão da lei, com a diminui- jc?.o gradual de horas- de traba-liio até ao limite de 40 horas
semanais.
O reçcntc discurso do Sr.'

COrdcll IIull comentado
j:?la imprensa alemã

seilamcntc danifieacU —«... wm; llchontsni, desorganizando assim 05! quis aceitar ar lmuosicõ-s rH Berlim. V (H.) — A Imprensa

toâo íioràs? isto eftcte horas M cStea Â aué íSS-mCS?h,l?-,,n:i 'lls="rs%do % Cordel. Hu..
n-L- clepois do primeiro raul. trin- I no seiltHo cs i*P n-"r J 1bah'a,v,tt b'J hoj; ü Franfo/urCer *eUung
ta e um aviões j.ip3no-c? faziam I ír° ,T.. ...."í Le-0 presti-, cmsagra ao assunto um editorial
nova aparição sobre a cidade: o
prlmiiro objetivo visado foi o de-
poslto de pctrol:o do Ongha. I030

do ücc.alútii dos . OporSrlos'Lampcnescs que ás iinmeirahoie.s da madrugada cie liojesepareu-re em Hiyam c.o l\\'tido Socialista n;;,iir-scRa ltj e 17 cie Julho, peia
O ma\n7esto'la\i-aoòU»-'r esse I Ualdés- üiz" (l° °rgão olcmão.

nu. rl-i rií. querem re.ngrcssar na Liga dr.s
O C ta, O K'0 0 3r- Cordel! Huli

inccndiado. Em teguída foitorre do bairro de Honan. situadodiante do bairro internacional dcClia-Mccn. Trên bombas cairamcobr^ a Universidade amcricanad2 Lincham, 011CI2 to dedicam r.oensino três ingleses, trinta c 11111rmericanos e um nlcmfio. Umada> bombas enterrou-s» no sólo ! novo nu. ri-, nl. «cm deflagrar, mas outras 'duas ! nPaUT.^ a'«.^"U.imcn

? yl.,a ilo}'tínir.rM0 pjiitica. j cm que procura reduzir a propor-O i.IAÍnIFEÕTO LANÇADO 1 Çõcs mir-imas as posibilidades dcPc.LiO KOvO PAIVi iDO ' rorlíz.-.Çi.o do programa do secrc-Paris, 8, <T. O.)  o Parti- clai Relações Exteriores dc«»-- ... • " ' V/ashington e demonstrar a Justi-ça c fundamento das reivindica-
çócõ alemãs. Para o FrankfurterVLcitw.rg o p.vgrama dc colabora-cf.o internacional oferece poucachance de realização por causa dasituação mundial. Os Estados

cxpicairam com grancle crtrondo, rivirl'rh T ni v,741. U-,J~ pretendia era unuv colabora^aomatando uma etnpregada chineaa ! navn"rni . ar n'J I mai sfUxivel c acomodaticia que adaquela lnslltulC5o. O objetlvo 1 }S«A s-^rrrrtn V "1 , " Gcustin.nitlttcr mals proximo do iusar — c'.,. "!l ° Jorral repisa a tese de quoconvfm not.il-o — era tuna ba- . PmIlIcIo ^^ciahsta '< foi a falencia d.i Li-ra das Naedcste.ia de defesa anti-acrca si.uadaá distancia dc. milha e meia.No primeiro bombardeio os ni-pões tinham também bombardea-do os arredores do palácio mu-niclpal e o lugar conheeido pelonome de Wliitc Cloud Mountai7i(Montanha da Nuvem Branca),onde se encontram vários pontos

«Cw*tou Uicitamenuo a loi - j que cbrigou ca povos a tomaremmula encerrando apenas uma cm mftoj os respectivos interes-variante lnpocnta ua união na- ses vitais. Entende que o maiscional. E*sa resoluçao coloca 03 'simples seria resolver cs problemassocialistas da Federação do Se- ! por meio de discussões e entendi-na e seus milhares de adeptos mentes entre os mais díretamen-cia esquerda revolucionaria e:n j te interessados. o cpêlo do sr.estado d3 scisào eletiva". jCordell Hull significa mais pro-Da importancia da derrota dt>^i prlamchte um "toque de reunir"Sr. Blum em Heyan sobressae ' contra o isolamento dos EstadosUnidcs.estretertetmente lnt-re'sãntS= À"s .vm «». naymi sobressae ' ™i
mas"1^ ! £

Custcnta a superioridade
w_ ..... v teoria alemi contraria a allan-

ã3 2U ho-as ntinndn TfSSSí i ? Sl'~ Lo=n EIui" «XOrtOU. liuiivi | c u diplomáticas c militares, cau-
ínfi IaJ, qu-ndo a defesa breve e solene declaração, todoi sa Prluc pai. acentua, da anarquiarnti-..j.r.a cnine^a assinalou a | os representantes do Partido S~- a c*ne aladiu ° Sr- Cordell Hull.C U!?;®p®rclh°sJ ciaiieta SFIO, reunidos mnuels ' Do?n:f d- írtoir n analcgia cs-qu- c.w.n.a\«m para a ciaade. nao Côrigresso a vetar pela resolu- 52ncial cnAre o discurso do secre-cos.an.e n cauva torreneial. D;eta ;r10 -qlIe 5], havia mnnGstn h I " "1' ° t;c'1 "ejocios Estrangelros dovcz. o objetivo Vieadj pelos ni- , Sr. Bium ci'clarou O'M? em tori . e cio prestdentc dopan ices foi o bxtnd ocidental, ranrirnnr n c°nselho de Ministros de Francacade cincia cgdra continua o in- ! °tual^ e"bi° 011 c"d= 52 declarou que oc::idiD d> Hotel Asia. Outras |r Zyromskl o h^Ia^-Sio / nn''6r dri r--u'-"1 P"'" nio 6bembas calram sobre o, officios Sci,'V-so dex°a b A r?l'-M' c fc= um ail£Ia «cm c;ue EC acham inetaladas as 1 ess" rero^to n3rniT?rti rSVfvi ' ito c e co.icilincaj dc torfos os po-reparilsOos do coverno. na While rio'uma'nova; ina'orfa >rrin (-i-H" !VOSi' Mnal conclue com cstosCimii e eobre as vies ! da no^ pS°i" ilo c>l5' |.gM«vra«:;.»Todcs os problcmas pe-da entrada c'e ferro de C-^níãoHar.-k-u c de Cz~so » Ko-.v-Loon. "* , 2® °"tJ"cs lcad:ri c'° SriO j.'lcan®eiued;"éemr

ki."loio depois d" &n'crapc: .1^' dc íms t3rtuoaos
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DEBATES SOBRE O RELATORIO DO DIRETOR DO BUREAU S.Vrt.ir".,: /B^ ^SSSfffli
INTERNACIONAL DO TRABALHO tempo 6 tempoj.?j para ^ 

aprcnclcr 111 |

Genebra, 8 (II.) — Os deba- "So o Bureau Internacional Co gracao, consoaute um crlterlo mihava num ponto ds vista pra- camontc; nftm t,c sailde c (syKxA^V /V. )\y / \tea gerals sobre o r:latorlo do Traoalho soubcr cmpunhar com propno. "i-.issarum tu tempo, tlco o problema das lmlgrog&as m!"ucl'--=c cm Iorml1 n:l lut" po- l\ \ 'yVi s/ xvj58jBCr7f» . /-V-^Diretor do Bureau Internacional tirmcaa c seguranea a bandclru diz o relatorio Maurette qua oa colon Izadoras. Ponderou que 110 « vlgft. Aprenda a vivor segimdo \\ \> 1/ H\J !/—/N/ 7s?23E/'/i \do Trabalho, que se inlciaram da clvillzagiio e da Justiga so- Kstados aceitavam para os tern- Erasil a questao era cncarada «s regraa da higlcnc; aprenda /WV P / >>i\ \ > / / \ \v,hoje vao dar lugar a que os re- cial — concluiu o orador — tera tonos deseitos quem quer que sam discrlmlnan&o de raijas, mas escolhor os allmentos mals nutri- y/ /X\l g«J /gL<J . /\/ I «=w A"""presentantes patronais c opera- servido nobremente a causa da chegasse, de quaiquer parte, cm cue essa clrcuristancia nao lm- ti os c de faell dlgestiio. No caso L--^ 1 W wtir X .BKMHSL/jIl. ilipii,+.,rf.'Jfios -de 49 Estados rcpresenta- puz, que podera scr salva uma quaiquer cireunstancia". pedia que o seu pals estivesse da digestuo diflctl da oarnc nor Y \ I ¦¦' )'I IlfL j, jji. x fl Jil""™"'! W<
dos na Confcrencia. exponham scgunda vez". . Em-re os grandes paises da Hrmcmente decidfdo a bem pis- «cmnin. n m„, \ M <J WW los scus pontas de vista sobre a O dclegado ompresaoor arson- Amcrlea do Sul — acreseentou <.ar n<i dlvprsoq elemeritos emi- SfSse \ \V fV^W r . •—')/
manelra como estao sendo en- tirio Heroin fez alguuas cunsi- ministro Helio Lobo — o Brat.il <rrantes Questao emlnentemen- fnl'a de aeldo clo idrieo no \ W "M \ ^) —rfw" ,
carados ou rcsolvidos nos respe- derapocs sobre a redugao das e o unieo que ainda dispoe, de- L nnpl'onal a da iminrac&o' e suco S"strico, nao mu c neccs- \ ' Sh A W «S /,-) , J '•ctivos paises esses problsmas. horas de trabalho, poncicrando pois de 50 anos de im siagUc, -tniwiva-sa interna- sarl° abiter"5e dosto nlimento. > jj W V* U MCa V. S-]Begundo todas as probabilidades que as experieneias feitas ate grandes superficies nao eultiva- finnn- Porcluo so corrtgo faoilmontc essa / //// A Amh% C/ —.csees debates se prolongarao por aqui nao tinham o valor pro- das e fertis. e um rleo sub-solo. ;E pTitS JTmnn n doflclcncla digestiva com o uso / //// i^UlTl 5% i«lguns dias. bante que o Bureau parecia atri- Como o problema de emigraQau encarava com a maillar- do Acldol-Pepslna da cosa Bayer. / /[ WNa sessao desta manha o de- buir-lh.s. Parecia ao orador que e coloniza<;ao e financeiro, con- °IVoi Pelo ostudo da fisioio^n L /Lib aBMMB /bN ^^7 i«|ii legado dos trabalhadores mexi- nao seria prudente reduzir em vcite-se ao mcsmo tempo em ujb Ba comP™«sao sew- rioriHrirn ?..n (aMvm ><?Ji-'J' canos Lombardo Tolcdano ata- geral as lioras de trabalho antes problema internacional,, tendo o ° relatorio do diretor ferla sc que o acldo elorldrlco tem fun- JT 1MB KrmM Mg^ \f e /cou vlvamente o regime capita- que a restaurapao ccono.nica do Brusil o pioposito de debate-Io eM segulda um ponto capital ?ao capital na dtgeatao dos all- OS? IBS VBy
llsta cujos privllegiados — dlssc mundo estivesse flnnemsnte amplamente. para os paises da America La- mentos albumlnoldes. A liiglenc.
o orador — nao hesitavam dian- consolidaaa. Ac!;mac, odnvinha Ocupou-se tambem o delegado tinr e espeoialmente para o que todos dcvlam saber, enslnate de nenhum reeurso para se que a orgauizagao internacional governamental broslleiio dn Brasil: a assistencia rural. O COmo nos alimentar racional-apoderarem da riqueza dp povo. do trabalho se capacltasse cada questao da previsilo social da trabalhador dos eampos, que mentc. A terapeutlca moderna. D T Til? NT* t? T?WT>'RI?"Por exemplo: do Mil petroleo". vez mais das realidadcs na- populap&o dos campos, consig- constitue em toda a parte a DOr sua vcz, lndlca-noa Dara os i-l» VjiX7L,i* X IZ J2I\ i A.JL-O delegado mexicano lamentou cionais. nar.do os gfandes progressos em grande maioria, tinha o mesmo ^ mr'rtTrt i-> r>^\rrxr\^\r»\ ausencia dps delegados dos geval, na America do Sul. Prea direito de ser protegldo que os casos do aispcpsia por dcflelenc (J PF fxTJ F O FCjlI /XTjljRArabalhaaores do Uruguai, Boll- DISCURSO PRONUNCIADO tou liomenagem ao programa so- assalariados da industria. O es- olorldrioa, os excclentes compr| V/ I CAU VJ /ll^UXV
Wia, Colombia, Equador, Pana- PSLO E®LEGADO GOv'ER- cial do Dr. Carlos Chagas, ho- forgo desenvolvido pelo Bureau midos Bayer de Acldol-Pepslna. Q qOVERNO EQUATORIANO O INCIDENTE PERUANO-^onttoente-C EnauanRf dc-sta MTNismn nn?o ioho mem de sciencia brasileiio. mem Internacional do Trabalho para (c 70o93 DECLAROU QUE: AO PRO- EQUATORIANO ENCONTRARA
fritaM nl; w Sto n vm J? MINISTRO IIELIO LOBO bro, ate seu falecimento, do De- a ampliagao das suas atlvidades VOCOU NEM PROVOCA- UMA SOLUgAO PACIPICA¦vripuna nao se leyaniar a voz ac partamento de Higiene da S. f6ra do continente europeu 11&0 ra' a GUEURA-odosT06. trabalhadores da Amc- Gcncbra, It, (T.) — Em scu N. Disse que os esforgos do Bu- pode merecer senao o mais ca- * _ . i- w«+vniifai.o Lima 8 (II )  Nos ci-crlos*erl 

p^vel"di^rCqueUcsTa "r- llss^d^'hSfc"'da^Owi erendll reau Ifnte"lacional de Traballv, ioroso acolhimcnto. A eleis&o A questao petrohfeia Quito, 8 (H.) - O comunicado dipiomaticcs accntua-se a im-"^anizacao taternacional ^o tra- Tn^nipionS' dn Tralviiho .1 cm cx},E"c}-r no mundo intelro do novo diretor e presidente da mcxicana olicial do Minlsterio das Relates pressSo de que o inoidente perua-
£alho e uma instituicao mun- dplecado covernanimtai rlo B> SuS atlvidade devem_ ser aplau- 24° sessao da Conferencia mos- a DECISAO do BECURSO in- Exteriorcs, diz, cm resumo : no-cquatoriano encontrara uma
5fal". O orador^oncSfu fazen- S! nUnfstlo HeuS"£ o u| did<exito" poiSd reSm-Te1"08 em tra a importancia que da Gene- terpostq PELA8 companhias 1." - que e inegavel a cxis- solucao pacifica em virtude do
V3o um aDdlo contra o fasclsmo e w ripHrinmmip mlm n rptoZi e!»ito, pois realizam-se . em bra & colabora?ao do Novo PETROLIFERAS tencia do statu quo que deter- indiscutivcl proposito do gover-•diriginoo aos operarios espanhois "do diretor do Bi'reau Interna- o2 rf6(fD Mundo. O orador congratula-se Mexico. 8 (H.) —O Julz do l.» mina a linha Rocafuerte-Panto- no do Peru de resolvcr todos os
S Sws a SSoT S Wnnni r n Tnliho m,, rltn .nA '^do em conta as diferencas pelos benemeritos esrorpos do Dlstrito cm materia admlnlstra- ja passando pela margem dlreita problemas de llmites por vias
rfr?£uade dos trabalhadores me- tem ima l.nnortancla csneda" Bureau Internacional do Traba- Mva. Sr. Bartlett acaba de deol- do Rio Napo^ proximo das pro- dlplomatlcas.
idcanos. mra cs nnfqps nl<-ranMririrS rr, aumentar a alegria peja jjj nQ sentido de estender as dir o recuiso interposto pelaa priedades perttneentes a colonos A opiniao publica peruana con-p pa,SCE U-ramarmoa co- 0jjra comum. Com satisfa?ao rXro r^ -piirnnT companhias petrollferas contra a etniatorlsnoc- tirilia scrpna Os iornaU relaikm• Depois do discurso do dclega- mo ° Brasil. pocie-se comprovar que o Bureau hnmlnispm ao <«Sior 1x11 a° Sxproprlacao. contra o do- -go _ aue"'c iCUclment~ ine^a- o incidente sem violcncia e'urc-
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Pen-Chenc — os uresentes de- A sltul^,ho dos Pa}sss ultraman- indep.ndencia de a?ao, alheia Chile se reunirao periodicamen considoravam antl-constltuclonals, nham sldo castigados; PREDOMINA, EM WASHIN-
tetes 'obre a oreanSacao fntor- n,os conttoua se destacando ca- toda politica. -„nri„m11> ^rxtSfcam "esse de- recusando-lhes a dnvolupao do 3.0 _ que os soldados perua- GTON, A IMPRESSAO DE

fvahS'^ vez maiS nj coiiiercio e in- Indubita\^elmente a economla Duas razoes expucam esse ac maquinlsmo, instalagoes, edificlos, nos jnvadiram nropricdades de QUE O EQUADOR PEDIRA'
SS ?oi, rfS dustria mundiais. Prescindindo mundial esti mais unida do que senvolvimento. A prlmeira, ft 0isociUcto e denials elementos q\ie cidjdaos equatorianos com vio- A INTERVENCAO AMIGA-taza° tie ser n^ni utilidade de uniao Sovietica, que foinece nunca a politica, porem, d0 ou- que o Bureau Internacional do servcm para exploraQiio e dlstrl- innsn nnfn*pnfp da linha do statu V^L DOS ESTADOSOienhuma especie". ' ft?Europa hoje era dia apenas tro lario a atividade da organiza- Trabalho encetou com grande buinao de petroleo. Concedeu o SoMado eauato- untdosO Sopretario Geral da Confc- 113 das materias primas do nvin- <?ao internacional do trabalho, habilidade, pouco a pouco, o es- medlda contra os atos das secreta- ° ¦pfsnproa dentro Wailrnnton 8 (H — O'Sdera?ao Geral do Trabalho u e eKCeptuando os Estados nao desprendida totalmente da tudo dos problemas dos outros rias da Pazenda c da Economla ^J^d5fSftS- mpln' inlomatlcos tSi-'se oounli-
^ SS^don^M Sh5cS Sad"CinsuS7sa 

COm diIiCUl- Sb°eCrdadedde^spPrN SrSl^^^p^a^S^e"^ 'S&dfaJf doSenvioPde
gf&M! naonPs6aemX?"S O espirlf de comprensao Jn- ^ aS reanLdc/reg?ona^! Pmi ImUEC"ram aUG ° CadaVer d° S°U OJEervadorGS a^encancs para a
MS a^ontectaientos de hole mts l6ra ci:l ^urcpa. Entre eles cn- term clonal pode ser conseguido a partlcipa?fio espontanea ecres- ™ contabil idade arqu lvo crod"-
Itada cm rellclo aos di a na- eontra-se a Argentina, detentora umcamente evitando toda inter- oente de longinquos paises na fos, dlnhelro que havlam recolhl-
lUia Nao seria porque um dues de lmPortante lugar na eco- \en>?ao no campo da politica. <D obra comum e a importancia cio ;\c; menclonadas secretarlas dos
ou tres nacoes por mais s'olida-I nomia munc,ial. Brasil e demais estados sul-ame dos reiatorios sobre as condigoes dcposltos feltos pelas companhias
mente industrial^adas aue este- O Brasil industrializa-se rapl- ricanos — acredita poder dlzer soclals e economlcas de varias ou que tlveasera oMldo pela ra-
jam t "ham tornado a decklo damente, sendo autarquico e.,i delegado brasileiio — sentem- na?5es, reiatorios esses elabora- braiiija de bonus c outros do.
He n&o trabalhar ?pnao mn« I varios nspectos. Exporca uma s-? firmemente unldos i Reparti- dos com espirito de imparciall- cv.mcntos de crcdlto antes do
fvnwmentos e com S obfetivo quantidade cvcscents de produ- cao Internacional do Trabalho, dade e com uma documentagao cumprlmento do acordo de expro-
fin"co d a Sf.prra m.P „S tos alimenticics e materias pri- precise mente pela independencla °a°c.e ,° „ u™ servico de or- P' la?6o. ,
Jar6es SiternaHonal^ mvSm e tem um animado inte:- r-Htlca, maslmi quando as es- g«e raz honra ao serviso ae or As outorldndes responsavols do-
te ¥nallnaf-se a non^o d> es-I cambio de produtos. A economia c-.broses questOes politicps da genlzaeao creseen- ycrao. asslm, dovoU-er todos os ob-Jv "ivunar-se a pon^o u. es- |„,f„,nv,r,<nnSi f]Po,n„<;, ctu"!id"d° bas°iam-se sobre os A segunaa causa e o crescen jetos a que sc rcfere a medlda in-quecerem a alta mlssao oara 11, ^|lr na , rnt" n- nrob'«m-s~ socia's ror sua vez te sucesso que sc veriflca alem- JVOOada. Al6m dlsso, a PazendaVjual foram nascidas.__ Uma ss- ''n dir S -l da cfpusula da na- v°dns a pconom'i S»m mz so- mar da obra do Bureau Inter- devera revogar a ordem que ba-Ccmbleia como a cie penebra ^°JJdwionJ da clausula aa na ^, ,0^ a e a Justica nacional do Trabalho, 6 o devo- via batxado para que recolhessefrisou o orador — nao pode m- = Jfr,o So"nnArrit-o- -Doia-se na econom tamento invariavel a sua a?ao a correspondence das companhiaschnar-se d:.ante de nenhuma! ccnstituida pj° acorda com o., c-poia oe na economia. mDra afastada da politica O petrollferas.forQa regressiva nacionalista. : Estaaos Unices, segundo a pro- HFlm TOBO esDirito de solidariedade inter- A proposito observa-sn que a
Era neeossario que a conccien-. pesta Ccvdell Hull. OMTnKTOO HEUOLOBO ?.R_Pvi™, «f °1_„ situacflo ceral resultant* da cx-1
cia coistiva da humanidade tri- j n-»o esquecaiunfaiie da inconscicncia ds al- nistro Helio Li5uns- • do dados do

Os del gados :.1\ presences ^e- Maurette. euj<
cjiicidcuir, pro^se^us Lccn no Dr&ail, cst.c

JovJiau::. c;ue io a recti-51*0 das p.imeiro lugar
horas ce traballio era honteniuina nee?.c;::idade. ho;e e - ;ersi-cip.de .mais pr:ineiite. O desen-v.^lvimen-o C j ar:n?.-..entirmnu '.ip podia duci'.v ol'-vn;men :e; acorrida clesenirsiada havia det:r mil paradoiro e se nessaGca>r.iao a »silu?v(?rvo ftrre a Tils-inn (\'iz hoj:>. cut7.0 liaveria queprv«:'X' uo'/amente i-nsamasc.'ric.idac.js 0!'~ pvnp."?:<*r '.rara
c.s c"?: s rr® r.e cran-de ^tirrva.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO

DEBATES SOBRE O RELATORIO DO DIRETOR DO BUREAU

INTERNACIONAL DO TRABALHO

Genebra, 8 (II.1 — Os deba-tos gerais sobro o rdatorlo doDiretor do Bureau Internacionaldo Trabalho, que se iniciaramhoje vào dar lugar a que os re-
presentantes patronais e opera-1'ids de 49 Estadas representa-dos na Conferencia exponhamos seus pontos de vista sobre a
maneira como estão sendo en-carados ou resolvidos nos raspe-•ctivos países esses problemas.Segundo todas as probabilidadesesses debates se prolongarão poralguns dias.Na sessão desta manhã o de-legado dos trabalhadores mexi-canos Lombardo Tolcdano ata-cou vivamente o regime capita-lista cujos privilegiados — disseo orador — não hesitavam dian-te de nenhum recurso para seapoderarem da riqueza do povo."Por exemplo: do seu petroleo".O delegado mexicano lamentou\ ausência dos delegados dostrabalhadores do Uruguai, Boli-

tola, Colombia, Equador, Pana-*nà, Peru" e demais países doOontinente: "Enquanto destacribuha não se levantar a voz deiodos oe trabalhadores da Ame-cica Latina — declarou — nãoserá possivel dizer que esta or-"janização internacional do tra-ifaalho c uma instituição mun-•dial". O orador concluiu fazen-Vio um apêlo contra o fascismo e•dirigindo aos operários espanhóis
,'c chine.vs a expressão da soli-rfrricuade dos trabalhadores me-
jdeanos.'• Depois do discurso do delega-
,.íio brasileiro Ilelio Lobo falou ochinês Ll-Pen-Cheng que reite-rou a determinação do seu povodc resistir a touo tramo contram injusta c barbara agrestão:"Se o direito internacional nãotivesse de ser respeitado c res-taurada a paz — concluiu Li-Pen-Cheng — os presentes de-bates sobre a organização inter-nacional do trabalho nao teriamrazão ue ser nem utilidade deMenhuma especie".O Secretario Geral da Confc-deração Geral do Trabalho, uSr. Leon Jouhaux, que sucedeuna tribuna ao aelegado chinês,declarou que cumpria examinar06 problemas não só em r;laçãoaos acontecimentos de hoje, masainda cm relação aos de ama-nhã. Não seria porque um, due.sou três nações, por mais solida-mente industriaiisadas que este-
jam, tinham tomado a decisão3e não trabalhar senão para jsarmamentos e com o objetivoun'co da guerra, que as organi-jaçôes internacionais haveriamde inelinar-se a ponto da es-
quecerem a alta missão oara a>jual foram nascidas. Uma as-Címbléia como a cie 3enebra —
frisou o orador — não pode in-clinar-se diante de nenhumaforça regressiva nacionalista.Era necessário que a canccien-cia coletiva da humanidade tri-unfa:ia da inconseier.eia de al-
guns.

Os dcl gados r.li presentes de-cMüidei.u-, pro-sejue LéenJciuliausl t;"ae sa a rsdvçúo dashoras t: traballio era henteminaíi nscjsiidads. hoje é .ersi-clBds .mais pr:raeiite. O dssen-volviniento ei j ar:n?.-.eniirmeik;o padiâ durar cisvn5m?n:«: acííiitía clesenú-eiadá havia de.t:r luii paradeiro e se nessaocafeiãá a .situaçí.a fcc."? a ti:s-
ms hoje. entúo havsrin queprv«:'r üovameíite *::.)¦::*> :ne:r.v.aai.Tlcf.idaces qv~ pvtinr^^rrram !cs c':s res Se sesuiraín á cran-úe ijwrr.ã.

¦ "Se o Bureau Internacional do
Tra uai lio souber empunhar comfirmeza c segurança a bandeira
da civilização e da Justiça so-
ciai — concluiu o orador — terá
servido nobremente a causa da
paz, que poderá ser salva uma
segunda vez".O delegado empregador argen-tino Herbin fez alguuás cansi-deraçòcs sobre a redução dashoras de trabalho, ponderandoque os experiências feitos atéaqui não tinham o valor pro-bante que o Bureau parecia atri-buir-lh.s. Parecia ao orador quenão seria prudente reduzir cm
geral as horas de trabalho antes
que a restauração cconomica domundo estivesse firmemente
consolidada. Ademais, eonvinha
que a organização internacional
do trabalho se capacitasse cadavez mais das realidades na-cionais.
DISCURSO PRONUNCIADOPELO DELEGADO GOVER-NAMENTAL DO BRASIL,MINISTRO IIELIO LOBO

Genebra. 8. <T.) — Em seudiscurso pronunciado durante asessão de hoje da Con .ereueiiíInternacional do Trabalho, odelegado governamental do Bra-
sil. ministro Hélio Lobo. ocupou-se detidamente sobre o relatóriodo diretor do Bureau Interna-eional do Trabalho, que este anotem uma importancia especial
para cs paises ultramarinos co-mo o Brasil.

O delegado brasileiro estendeuse soore o impulso economicu
que se observa no ult.a.nar, di-zendo: — "jSste impulso e tantomais notavei porquê, secundo dizrelatono, "foi iograao dentrude uma camisa de torça militar"A situação dos países ultramari-nos continua se destacando ca-da vez mais no comercio e in-dustria mundiais. Prescindindoda União Soviética, que forneceá Europa hoje em dia apenas13 das matérias primas do nvtn-do, e exceptuando os EstadosUnidos e o império Eritanico,cinco dentre os 12 principaispaises comerciais e.;tão situadosfóra da Eurcpa. Entre eles cn-eontra-se a Argentina, detentorade importante lugar na eco-nomla mundial.O Brasil industrializa-se rapl-damente, sendo autarquico e.n
vários aspectos. Exporta uma
quantidade crescente de produ-tos alimentícios e matérias pri-mas, e tem um animado inte:-
cambio de produtos. A economiainternacional do Brasil descansa
principalmente na aplicação in-
condicional da cláusula da na-
ç&o ma's favorecida, cuja baee é
constituída pelo acordo com os
Estados Unidos, segundo a pro-
posta Ccrdell Buli.

Não esqueçamos — disse o ml-nistvo Hélio Lobo — que sejun-
do dados do relatorio do Sr.
Maurotte. cujo nome se honrano Lrasil, est-e pais figura cm
p.imeiro lugar na exportação de
eafe, -em segundo lugar na ex-
portarão de cacau, o terceiro lu-
gar na exportação de tabaco, o
quarto lugar na exportarão de
laranjas, ò quinto lugar na ex-
portarão de açúcar e o sexto lu-
^r.r na cxnortaçlio de algodão.

O Brasil é o pais para os
emigrantes. Tem todas as diie-
rcunas Cs cür.ia apeteciveis Em-ho á o EíáSl não t?:.iha precon-óeítd dí raças, resrva-se ao dl-
rcito de decidir sobre a emi-

gração, consoante um critério
propiio. "^assaruin oj tempjo «
üíz o relatono Maurette que ouEstados aceitavam para os tem-tonos deseitos quem quer quechegasse, de quaiquer parte, em
quaiquer circunstancia".Entre os grandes países daAmerica do Sul — acrescentou oministro Hélio Lobo — o Brat.llc o único que ainda dispõe, de-
pois de 50 anos de im siaçác,grandes superfícies não cultiva-das e fertis. e um rico sub-solo.Como o problema de emigraçãue colonização é financeiro, con-veite-se ao mesmo tempo em um
problema internacional,, tendo oBrasil o proposito de debate-loamplamente.Ocupou-se também o delegado
governamental brasileiro d>t
questão da previsão social da
população dos campos, consig-nando os gfandes progressos em
geral, na America do Sul. Preatou homenagem ao programa so-ciai do Dr. Carlos Chagas, ho-mem de sciencia brasileiro, membro, até seu falecimento, do De-
partamènto de Higiene da S. DN. Disse que os esforços do Bu-reau Internacional de Trabalhoem extend-er no mundo inteirosua atividade devem ser aplau-didos e um dia serão coroadosde êxito, pois realizam-se emum tempo politicamente dificll.tendo em conta as diferençasentre os países. Tudo contribuo
para aumentar a alegria pelaobra comum. Com satisfação
pocíe-se comprovar que o BureauInternacional de Trabalho lo-
grou um alto grau de perfeição.Em continuação, declarou «ministro Hélio Lobo: — Outrarazáo do crescente êxito do Bu-reau Internacional de Trabalho
nos estados ultramarinos é a suaindependencia de ação, alheia atoda politica.Indubitavelmente a economia
mundial está mais unida do qusnunca á política, porém, de ou-
tro lado a atividade da organiza-
ção internacional do trabalho,
não desprendida totalmente da
politica, tropeçaria com dilieul-
dades insuperáveis.

O espirito de comprensão Jn-
ternacionnl pôde ser conser/uido
unicamente evitando toda inter-
venção no campo da política. O
Brasil e demais estados sul-ame
rícanos — acredita poder dizer o
delegado brasileiro — sentem-
E- firmemente unidos á Reparti-
ção Internacional do Trabalho,
precisamente uela independencia
p~'ít.!ca, masimí quando as es-
cbroses questões politicn.s da
c.tu°lidade" baseiam-se sobre osnrob!em°s sociais, por sua vez
jSfvodr": á rconom'a. Sem paz so-
dal não lia justiça, c a justiçaepoia-se na economia.

O MJNISTRO HÉLIO LOBO
CONGRATULA-SE PETOS
B^TEITERITOS ESFOR-

ÇOS HO BUREAU IN-
TERMAOIONAL DO

TRABALHO
Genebra, 8 (H.l — O delega-do do Brasil Hélio Lobo falou,

hoje, na reunião da Conferencia
Interm.ann-l do Trabalho sobre
o relatorio do Diretor do Bureau
Internacional, que declarou ser
do mais alto interesse para os
países do Ultramar e especial-
mente para o Brasil que se in-
dustrialiaava rapidamente e em
muitos setores já se bastava a sl
mesmo. Pela primeira vez, ob-
serva o orador, o relatorio exn-

minava num ponto de vista pra-tico o problema das imigrações
eolonizadoras. Ponderou que lio
Brasil a questão era encarada
sem discriminação de raças, mas
que essa circunstancia não lm-
pedia que o seu país estivesse
firmemente decidido a bem pe-sar os diversos elementos eml-
grantes. Questão eminentemeli-
te nacional, a da imigração e
colonização, tornava-se interna-
clonal pelos seus aspectos finan-
ceiros. Ainda neste terreno o
Brasil encarava com a mais lar-
ga compreensão geral.O relatorio do diretor feria
em seguida um ponto capital
para os países da America La-
tine e especialmente para o
Brasil: a assistência rural. O
trabalhador dos campos, queconstitue em toda a parte a
grande maioria, tinha o mesmo
direito de ser protegido que os
assalariados da industria. O es-
forço desenvolvido pelo Bureau
Internacional do Trabalho para
a ampliação das suas atividades
fóra do continente europeu não
pôde merecer senão o mais ca-
loroso acolhimento. A eleição
do nòvo diretor e presidente da
24a sessão da Conferencia mos-
tra a Importancia que dá Gene-
bra á' colaboração do Novo
Mundo. O orador congratula-se
pelos benemeritos esforços do
Bureau Internacional do Traba-
lho, no sentido de estender as
suas atividades fóra da. Europa,
e presta homenagem ao senhor
Harold Butler pelas iniciativas
que tomou e que — acentuou —"no que diz respeito á America
do Sul, serão continuadas, certo
como estou de que outras confe-
rencias como a de Santiago do
Chile se reunirão periodicamen-te no Novo Continente".

Duas razões explicam esse de-
senvolvimento. A primeira, ft
que o Bureau Internacional do
Trabalho encetou com grandehabilidade, pouco a pouco, o es-
tudo dos problemas dos outros
continentes, procurando sempre
com a mais liberdade de espirl-
to as realidades regionais. Dai
a participaçãoespontanea cores-
cente de longinquos países na
obra comum e a importancia
dos relatorlos sobre as condições
sociais e economlcas de varias
nações, relatorios esses elabora-
dos com espirito de imparciall-
dade e com uma documentação
que faz honra ao serviço de or-
ganizaçâoA segunda causa é o crescen-
te sucesso que sc verifica além-
mar da obra do Bureau Inter-
nacional do Trabalho, é o devo-
tamento invariavel á sua ação
sempre afastada da politica. O
espirito de solidariedade inter-
nacional não tem senão a ga-nliar com esta concepção, quefelizmente sempre prevaleceu até
hoje. Esse organismo era parao Brasil, diz o orador, e certa-
mente para a America Latina,
um dos mais fortes laços com a
Instituição de Genebra, tanto
mais quanto no fundo do pro-blcma político da atualidade ha
o problema social, cuja base é a
economia."Sem a paz social não ha jus-tiça; e a justiça — conclue o
delegado do Brasil — tem fun-
damento na economia que, ain-
da mesmo nos países mais lon-
ginquos, se impõe com tenacida-
de e lógica implacavel"

Aprenda a defender
o saúde

Jamnls diga "nflo so!" cm mu-
teria da preacrvnçíio da saude c
nem d^a 4iso cu soubesse nAoteria feito Isto ou aquilo". Todatempo 6 tempo para aprenderaquilo do que mala sc necessita.Saiba ao menos dlriglr-sc hlglcnl-camcnte, afim de gozar saúde o
mnntor-ae cm forma na luta pc-la vida. Aprenda a viver segundo
ns regras da higiene; aprenda aescolher os alimentos mais nutri-ti os c de fácil digestão. No casode digestão difícil da carne, porexemplo, o que acontece quandoha falta de ácido clorídrico no
suco gástrico, não mais 6 neccs-
sarlo abster-se deste alimento,
porque se corrige facilmente essadeflclencla digestiva com o uso
do Acidol-Pepslna da Casa Bayer.

Pelo estudo da ílslologia sabe-
se que o ácido clorídrico tem fun-
ção capital na digestão dos ali-
mentos albuminoidc3. A higiene,
que todos deviam saber, ensina
como nos alimentar racional-
mente. A terapeutica moderna,
por sua vez, indica-nos para os
casos do dlspcpsla por dcflclcncia
clorídrica, os excelentes compri-
midos Bayer de Acidol-Pepsina.
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O cr.:.:) tiiís trnbafònãores O "complof contra o go-
lcísi.c'.r-js cvnvire T2/J a;? na I vcriio mexicano
c *> v s\ c;c arvrz na pro-

viàcia «la CwrknCcs
NÚ:ví3BC203 IITCIDHMTEjC30HHID03 FOR QU3STÜ23DE SALARIOSCorrleuias, 8, (H.) — Nume-rosos incidentes ocorreram recentemente, por questões de salárioscom trabalhadores brasileirosempregados 110 levantamento dasafra de arroz na zona do riuUruguai, Esses operários brasi-leiros entraram em terrítorioargentino contratados por c:n-

presas particulares concessiona-rias de vastas zonas cultivadasde arroz, em vista da escassezde mão de obra para a co'hcita.Parece entretanto — c todas asopiniões coincidem sobre estí
ponta — que existe uma sensíveldiferença entre os salar.'o5 prlosquais os operários brasileiros ío-ram contratados e os jornais quelhe são pagos pelos emprezaries.Daí os incidentes.O numero dos trabalhadoresbrasileiros empregados na colheita do arroz na província de Cor-rientes eleva-se a cerca d-? 6.000,A maioria dos quais trabalha nosarrozais da zona do rio Uruguaie outros em numero considera-velmente mais reduzido no De-
partamènto de Goya.
Foi denunciada perante a
Camara uruguaia a esis-
tencia no país de escolas

nazistas
Montevidéu, 8, (H.) — Odeputado socialista Emílio Fru-

Boni denunciou perante a Cama-ra a existencia no país de esco-Ias nazistas.Foi designado uma comissão
parlamentar para proceder a in-vestlgações
O memorandum enviado
pela minoria polonesa da
Alemanha ao ministro do

Interior do Reich
Varíovia, 8 (H.) — E' dignode nota, no caso do memora»-á:im enviado ha vários dias pe-los representantes da minoria

polonesa da Alemanha ao mi-nistrb do Interior do Relch, quenem as agencias oficiosas, nemos jornais governistas fazemhoje qualquer alusão a respeito.Somente os jorpaiâ da oposição,o Varssowski Dzicnnik Narodo-toijf, da direita, e o Dzicnnik Lu-douii, socialista, comentam aque-le memorandum e fazem ressal-tar que. depois da declaração daminoria polonesa, a sua situaçãosó fez piorar.Outro jornal, o Goniec Wars-sawski, escreve: "Por que o go-Temo polonês tolera o livre des-envolvimento da minoria alemãra Polonia, ao passo que a bu-rocracia alemã oprime os polo-neses que habitam a Alemanha?odlo dos alemães aos polo-neses será maior do que o souamor e sua cbediencia ao Fuh-rer, que prometeu respeitar osdireitos dos poloneses? Deve-mos dizer a verdade aos ale-mas: os seus métodos só pro-vocam odio entre o povo polo-nez. que resolverá agir em re-presalia. A Polonia soube, havmte anos, livrar-se do jugo dosopressores, e hoje não renunciaráa luta conira aqueles que qu3-em destruir o elemento polonêsna Alemanha.",

DECLARAÇÕES DO DIPvETOn
I iJA oiiüvAO IMPa^ÀÜNSA

DLj STANDARU OxLI Lxva York, 8, (II.) — O Sr.
N. 1*. Cieary, diretor da sccçáoi de lmprcnaa da Standard Oil,
«a tíecia.ações 1 sitas á Agencia

I Eavas sebre a situação do Me-
í xica, afirmou que qualquer mo-
I vimento revolucionário no Mexi-co tendente a aíactar do poder o

presidente Cardenr.s teria umeieito desastroso não somente
para o povo mexicano mas tam-bem para cs interesses do co-mercio estrangeiro, acreseentan-
do que o México depois do mo-vimento cedilista voltou nova-
msnts á calma, apesar dos boa-tos que correm sobre ura novomovimento revolucicnarlõ?
Para a reconstrução da

Liga das Nações
Nova 5 or/.:, 8 ÍH.) — O senhorClark Eiehenberser. presidenteda Liga pró-Liga dia Nações,declarou em discurso difundido

polo radio, consagrado á r^orga-nizaçáo da Liga das Nações, que"os Estados Unldcs como potea-cia mundial r.".a podem deixarde dar sua pattieipação nos es-forços pr.ra a reconstrução daLiga das Narões eni um orga-nismo mais for:c, mais uni-versai".O orador expôs em seguida os
princípios sobre cs quais deviase efetuar essa reorganização:1") — O "Covenant" deveria serseparado do Tratado de Versa-lhes o dos outros tratados afimde ficar, assentado apenas no
principio de igualdade das na-ções 2o) — Todas cs nações
que atuassem segundo os prin-cipios do Dacto Kellog seriamautomaticamente membros daLiga das Nações; 3J) — A obri-
gação da aplicação das sançõesseria suprimida. Essa aplicaçãotornar-se-ia facukativa e seriaregulamentada por grâus; 4o) —
A organização da Liga das Na-ções seria estendida tendo emvista encorajar a justiça eco-nomica e social.
Um recurso do coronel La

Rocque rejeitado pela
Corte de Justiça

Par;s, 8 (H.) — A 10a Cortedc Justiça rejeitou o pedido denulidade de processo invocadapelos defensores do coronel LaRoque e dos membros do Par-tido Social Francês no caso dareconstituição das associaçõesdissolvidas.A Côrte encontrou, no dossler,"prova da manutenção e da re-constituição da liga "Cruz deFogo", que fôra dissolvida".
Preços para as laranjas
brasileiras na praça de

Londres
Londres, 8 (II.) — Na praçade Londres vigoraram hoje osseguintes pre~os para as laran-jas brasileiras: caixa de 123 un.-dades, de 8 shs. 3 a D shs. 3;caixa de 150 unidades, de S shs.B a 10 shs. G; caixa de 176 uni-dades, de 9 shs. 9 a 11 shs.;caixa de 200 unidades, di 11 shsa 12 shs. 6; caixa de 216 uni-dades, de 11 shs. 6 a 12 shs. 6.Na praça de Liverpool as co-tações mantiveram-se de 1 ch-'-lin a 1 slis. 6 acima do nivelCas cotacões londrinas.

A questão petrolífera
mexicana

O EMBAIXADOR DO MÉXICOEM WASHINGTON CONFE-
RENCIOU COM O SR. SUM-
NER WELLS SOBRE A PRO-
POSTA DO GOVERNO ME-XICANO
Washington, 8, (li.) — O Sr.

Najera, embaixador do México,nesta Capital, conferenclcu hojedurante uma hora com o Sr.
Sumner Wells, sobre a propostado governo mexicano relativa ásindenizações das companhias de
petroleo cxproprladas pelo go-verno mexicano. .Abordado pelos jornalistas, o
embaixador declarou que somen-te no fim da semana corrente o
Departamento de Estado sub-
meterá os planos do governo do
Mexicc ás companhias interessa-rias, acrescentando qus tem es-
peranças na decisão do Depar-
tamento de Estado, se bem quenão tenha obtido nenhum com-
promisso do Sr. Wells.
O maior avião comercial
do mundo efetuou o pri-

meiro vôo de expe-
riencia

Santa Menina, (Califórnia) 8(Ií) — O maior aviáo comercialdo mundo .efetuou com êxito o
primeiro vôo de cxpcrlencia.Tratn-ss de um quadrlmotorDouglas que pôde transportar 42
ppss3gclro3 e cinco homens dotrlpulaçfto.As características do novo gl-gante dos ares são «ns seguintes:"Peso, 25 toneladas; potênciados motores, 5.600 cavalos, en-vergadura das asa3, 42 metros 08;comprimento, 29 metros 87; al-tura, 7 metros 31; velocidade ma-xlma, 233 kms. 250".A principal lnovaçfto reside notrem de aterrisagem em forma detriciclo, o qual permite que a ca-bin? dos passageiros fique em po-siçào horizontal ao tocar no solo.

O embaixador Pimentel
Brandão vem passar um

mês no Rio de Janeiro
Washington, 8 (H.) — O Em-

baixador do Brasil, Sr. Pimen-tel Brandão, fez uma visita dedespedida ao Sub-Secretario deEstado por ter de partir para oRio de Janeiro, onde passaráum mês.
O Embaixador embarcará 110dia 11 do corrente para Miami,onde tomará o avião para oBrasil.
O novo gabinete uru-

guaíoMontevidéu, 8 (H-> — Do ga-binete ministerial que acaba deser constituído fazem parte osSrs. Guanni. nas Relações Ex-teriores, Cliarlone no Inferior,Mussio na Defesa, Camnos naInstrução Publica. Varela nasObras Publicas, de Arteaga naIndustria e Garcia na Agri-cultura.
Lord Iíalifax assusmiu dc
novo a direção do Foreign

Òfficc
Londres, 11 CH.) — Lord lia-lifax assumiu de novo, esta ma-nhã. a direção da Ministério dosNegoclos Estrangeiros.Nas rodas do Foreign orficcassegura-se que a principalocupação do min-stro será o con-tlilo espanhol, principalmente osl bombardeios aéreos.

A nova Constituição da
Bolivia

OS PONTOS PRINCIPAIS DO(PROJETO APRESENTADO A*CONVENÇÃO NACIONALLa Paz, 8, (H). — Foi apre-sentado hoje á Convenção Na-
clonal o projéto de Constituiçãoelaborado por uma comissão cs-
pcclal, que lhe introduziu lm-
portantes reformas como sejam:a representação dos sindicatos; aconcessão de direitos políticos amulher; a garantia das carreirasadministrativas sob a base da es-
peclalização; a liberdade de con-sciencia; a supressão do estadode sitio preventivo, que só serámantido em casos de guerra ln-ternacional ou civil; o dominiooriginário do Estado sobro todasas riquezas naturais e finalmentea representação do exercito no
parlamento, para os assuntos rc-lativos ã defesa nacional, e á ma-nutençáo da obrlgatorledado doserviço militar.Contrariamente á constituiçãoatual, os ministros serão respon-savel pelos seus atos, mas não opresidente da Republica.
Um "milagre" que se ve-

rificou uma igreja
polonesaVarsovia, 8 (H) — A populaçãoda região de R-adon está vivamen-te impressionada com o "milagre"

que acaba de verlflcar-se naigreja do Chustki.Um desconhecido teria batidonuma imagem da Virgem exis-tente num balxo-relevo daqueletemplo, fazendo cair uma das pe-dras que compõe o semblante dcMaria. Segundo declarações dctestemunhas de vista reproduzida
pela imprensa poloneza, teria apa-recido um sinal vermelho justa-mente no ponto em que foi ba-tida a imagem, sinal que reapa-reccu constantemente, cada vez
que os auxillares da igreja la-vam o baixo relevo em questão.E* elevado o numero do fieis
que acorrem ao templo para ob-servar o estigma. As autoridadeseclesiásticas estão procedendo arigoroso inquérito.
Melhorou o estado de saú-

de da rainha Elizabete
Londres 8 (H) — Melhorouconsideravelmente o estado desaúde da rainha Elizabcth, queJã esta noite poderá certamenteregressar a Londres.

O novo adido dc imprensa
junto á embaixada da Ita-

lia no Rio dc Janeiro
Gênova, 8 (H) — O Dr. Glu-seppe Valcntini, novo adido de.imprensa Junto á embaixada daItalia no Rio de Janeiro, partiuhoje á bordo do vapor Augustuscom destino ao Brasil.

O aniversario da criarão
da Camara de Comercio

Poiono-latino-ame-
ricana

Varsovia, 8 (H) — Por oeasiãodo décimo anlv«rsarlo da criaçãoda Camara de Comercio polcno-latino-americana, realizou-se hojeum grande banquete ao qualcompareceram o ministro do co-mercio e Industria e cs reprrsen-tantes diplomáticos des ncçõeslatino-americanas acreditadas cmVarsovia.
Faleceu a senhora

Masscnct
Paris, 8 (H.) — A senhora• J.fcssenet. viuva do celebre com-, pesitor. acaba de falecer no c~ste-

j Io dc Egreville cm Fo?ita*ncbleau.A extinta contava 03 anos.

A questão petrolífera
mexicana

A DECISÃO DO RECURSO IN-TERPOSTO PELAS COMPANHIAS
PETROLÍFERASMcxico, 8 (H.) — O Juiz do 1.®Distrito cm matéria administra-tlva, Sr. Bartlctt acaba de decl-dir o recurso interposto pelascompanhias petrolíferas contra aLei dc Expropriação, contra o dc-creto nesta baseado e contra o

confisco dc livros, arquivos, cor-respondencia, cheques, etc.O juiz negou o amparo soiicl-
todo pelas companhias no que serefere á Lei de Expropriação e aodecreto presidencial a esta rclatl-vo, que as emprezas petrolíferasconsideravam antl-constltucionais,recusando-lhes a devolução do
maquinismo, instalações, edifícios,
oleodueto e demais elementos queservem para exploração e distri-buicão de petroleo. Concedeu amedida contra os atos das secreta-
rias da Fazenda e da EconomiaNacional consistentes na execução
do decreto dc expropriação e na
ação desenvolvida por motivo des-
sc decreto no tocante aos livros
dc contabilidade, arquivo, credl-tos, dinheiro que haviam recolhi-
do ás mencionadas secretarias dos
depositos feitos pelas companhias
ou que tivessem obtido pela co-
brança dc bônus c outros do-
cu mentos dc credito antes do
cumprimento do acordo de expro-
pri a ção.As autoridades responsáveis dc-
verão, assim, devolver todos os ob-
jetos a que sc refere a medida ln-
vocada. Além disso, a Fazenda
deverá revogar a ordem que ha-
via baixado para que recolhesse
a correspondência das companhias
petrolíferas.A proposito observa-se que a
situação geral resultante da ex-
propriação em nada sc altera e
que a medida concedida só se re-
fere a pequenos detalhes suple-
montares mas não á base da
questão
O Sr Miguel Angel Car-
cano aceitou o cargo dc
embaixador da Argentina

em Paris
Buenos Aires, 8 (H.) — Anun-cla-sc oficialmente que o ex-Ml-

nistro da Agricultura, Sr. MiguelAngel Carcano, aceitou o cargode embaixador da Argentina cmParis.O Ministro das Relações Exte-riores vai fazer, assim." a cônsul-ta da praxe ao governo francês.
O general Estigarrabia rp-

gressará ao Paraguai
Washington, 8 (H.) — O Ge-neral Estigarribia, que recente-mente tomou posse do cargo de

Ministro do Paraguai nesta ca-
pitai, regressará -m fins do cor-
rente mes, para seu país.Interrogado pelos jornalistas, o
general recusou-se a fazer qual-
quer declaração sobre os motivos
de sua partida.
A expedição alemã ao Hi-
malaía será secundada por

um avião
Munich, 8 (H.) — A DeutscheNachrichtcn Buero, informa quea expedição alemã ao Hlmalayaserá secundada por um aviáo queficará em permanente ligação comos expedicionários, por meio dotelégrafo sem fio. O aparelhochegou a Sprlngar c a expedição

Já terminou a instalação do cam-
po dc base do onde se lançará áescalada de Nanga Parbat. Variasexpedições germanicas já tonta-ram em vão a ascensão dessemassiço durante os últimos anos.
Um apelo do explorador

Papanin ao Conselho Su-
premo da U. R. S. S.

MOSCOU, 8 (T. O.) — O cx-
plorador polar Prof. Papanin,
publica, no jornal russo Praivda,
um apelo, em sua qualidade dedeputado pela Karelia no Con-selho Supremo da URSS. O apo-lo diz :"Sabe-se que a Karelia duran-te longo tempo foi presa dos ini-migos do povo, que arruinaram aeconomia popular. As proximi-dades da fronteira obrigam aKarelia a empregar a maiorenergia combatendo os pernicio-sos. As organizações partldariase eeonomicas da Karelia rende-ram em 1937 r penas 72,5% do
plano de rendimento previsto. No
ano de 1938 a realização do pia-no está ainda pior. A má dfsci-
plina dos trabalhadores e as niívs
condições das maquinas são ía-
tores responsáveis pelo fato. O
rendimento das fabricas segado-
ras, cada ano torna-se picr. O
rendimento de 1938, o rendimen-
to de madeira é de 20% menor
do que na mesma época do ano
anterior. As condições e a ali-
mentação dos trabalhadores são
insuportáveis para os sáres hu-
manos. Uma republica que pos-eus 15.000 lagos não pôde Oierii-
cer pescado a seus trabalhadores.
O plano de pesca do ano de 1937
foi cumprido sómente em 33,2%.
A inexatidão, a .alta de pontua-íidade, a falta ce disciplina, a
sabotagem e a má vontade, pa-
recem ser característicos da Ka-
relia. Eu espero que os comu-
nistas da Karelia te esforçarão
afim de que mudo essa situação".
O rei da Italia inaugurou

uma exposição dc arte
Forli, 8 (H) — O R;i inaugu-rou a Exposição de Arte do XVSéculo Romano c as pinturas de

Morozzoda Forli no Palaeio d:sMU3CU3. Estavam presentes cs mi-nlstros Ciano. fícaracc c Bottaic diversos acadêmicos.Durante a tarde o soberano vi-Gitou a pequena cldr.de de Pre-dapplo perto da qual nasceu oCr. Mussolinl.
ARGENTINA

Buenos Aires. 8 (H.) — Comu-nicani de San Vicente que tiure.il-te a violenta tempestade que de-sabeu sebre aquela localidade, uniraio fulminou um dos habitantes,dc nome Jaau La Salic.
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O INCIDENTE
O PERU' E

O GOVERNO EQUATORIANODECLAROU QUE 1 AO PRO-VOCOU NEM PROVOCA-RA' A GUERRA
Quito, 8 (Ií.) — O comunicadooficial do Ministério das ReiaçüesExteriores, diz, cm resumo :1." — que é inegável a exis-tencia do statu quo que deter-mina a linha Rocafv.erte-Panto-

ja passando pela margem direitado Rio Napo proxlmo das pro-priedades pertencentes a colonosequatorianos;2.° — que e igualmente inega-vel que o Major Leoro, equato-riano, reclamou do comandantePenaloza contra a guarnição pe-ruana da fronteira o quo este,
em presença dos soldados perua-nos deu plenas satisfações, acres-
centando que os responsáveis tl-
nham sido castigados;3.° — que os soldados perua-nos invadiram propriedades de
cidadãos equatorianos com vio-
lação flagrante da linha do statu
qiio matando o soldado equato-
riano ds nome Pigueroa dentro
de uma propriedade equatoriana:

4.° — que as tropas peruanisimpediram que o cadáver do sol-
dado Figueroa fosse recolhido
pelos enferme: os equatorianos,
que, ademais, foram aprisiona-
dos;5.° — quo a concentração de
tropas peruanas em j. umbes foi
feita apesar do protesto do Equa-
dor, que reforçou as guarniçõesda fronteira unicamente com
fins de prudência c para o caso
em que a agressão se consu-
ma sse;6.° — que o Equador, fiel aos
princípios do direito, não provo-cou nem provocará, guerra, pens
é um pais essencialmente pacifis-
ta como o tem demonstrado em
muitas ocasiões.

ENTRE
O EQUADOR
O INCIDENTE PERUANO-EQUATORIANO ENCONTRARAUMA SOLUÇÃO PACIFICA
Lima, 8 (H.) — Nos círculosdiplomáticos accntua-se a im-

pressão de que o incidente perua-no-cquatoriano encontrará umasolução pacifica cm virtude doIndiscutível proposito do gover-no do Peru de resolver todos os
problemas de limites por viasdiplomáticas.A opinião publica peruana con-tiriúa serena. Os jornais relatamo incidente sem violência e pre-conizam um acordo amistoso.Extranham a atitude agressivada imprensa equatoriana e onervosismo do governo e do povodo Equador acirrando os ânimos
e mobilizando tropas.
PREDOMINA, EM V/ASHIN-

GTON, A IMPRESSÃO DE
QUE O EQUADOR PEDIRA'
A INTERVENÇÃO AMIGA-

VEL DOS ESTADOSUNIDOS
Washington, 8 (H.. — Os

meios diplomáticos tèm-se ocupa-
do, nos últimos dias, do envio dc
observadores americanos para a
fronteira do Peru com o Equa-
dor. Certos equatorianas mani-
festam o desejo de que os Esta-
dos Unidos intervenham para me-
lliorar a situação, mas nenhum
pedido oficial, neste sentido, foi
formulado pelos representantes
do Equador. Os círculos ameri-
canos acham que tal ação c inu-
til, porque acreditam que o Peru
fará o possivel para conservar a
paz na véspera da conferencia
pan-americana de Lima.

Predomina a impressão de que
o Equador fará o pedido oficial
junto ao governo dos Estados
Unidos, sc a atual tensão con-
tinuar.

Uma exposição das ativi-
dades da diplomacia fran-
cesa desde a organização

do gabinete Daladier
Paris. B (H.) — A comissão fo-

natorial cio negocios es-rangeiros
ouviu hole á tarde o Sr Gec gesEonnet que fez uma exposição
das atividades da diplomacia fran-
cesa desde a organização do gabi-noto Daladier.O ministro referiu-se partlcu-larmente aos trabalhos do comitê
do Londres e ás medidas postasem pratica pelo governo para lm-
pedir a incursão dc aviões estran-
geiros em território francês. Fez
o historico das negociações do go-verno francês com o de Roma e
exprimiu o desejo do governo de
ver essas negociações terminadas
o coroadas do cxlto. resumiu as
conversações des ministros fran-
ceses e ingleses cm Londres em
Abril ultimo, fazendo rcs&ltar a
Importancia da colaboração fran-
co-britanica.No concernente á Europa Con-
trai o ministro declarou que as
circunstancias atuais permitemesperar uma solução cqulta^lva
para os diversos problemas etn-
tro de um ambiente ac ooíi.* jrdia.

As declarações ao S". tfometforam vivamente apiaudid^s e o
senador Eeranger, em nome da co-missão, agradeceu ao mn^sc/o rsexplicações fornecidas â comi.*são,feílcltando-o pelo fato de procurr.ra colaboração brltaniw o a: a en-contrar uma solução para os pre-blemas internacionais.
Turismo, mina de ouro da

França
Paris, 8 (H.) — "Turismo, mi-

na de ouro da França". As festasde Pentecostes, sob o sol do Ju-
nho, vieram confirmar a formulado presidente do conselho, £r.Edouard Deladier.Em todas as praias da Manchaou do Mediterrâneo chega-se á
mesma conclusão; ha duas vo?esmais turistas do que no ano pas-sado.Em Lc Touquet, Paris, Plaga,onde se encontra Marlene Dletrichc que ainda na noite d?. Domin-
go, chamou a atenção com as ex-centrlcldaties aereas de JlmmyMolllson, ha um terço de parisí-enses, um terço de belgas ou ho-landeses, e um terço de ingleses.Em DInard, na "Costa de Es me-ralda", perto das muralhas deSaint Melo e do tumulo de Çhn-teaubriand, metade dos turistassão ingleses.Na Cte d"Azur, nova temporada
elegante parece ter-se juntado ás"estações" de Inverno c verão.Em Paris quasi não se tem vis-to senão escolares ingleses com osseus uniformes característicos.Onde se meteram cs parisienses?Nas portas da capitei, onde ummundo novo surgiu nos últimosanos: o das praias d-j cimento,com caslnos, orquestras, tjnls,
lanchas, e atá mesmo o mar re-
presentado por um rio de algunsmetros de largura.Centenas de milhares de pari-slenses e habitantes des imedia-
ções passaram ali o Domingo cSegunda-feira, dormindo algunsem tendas, outros em estalagcns,
quando não preferiam voltar à
própria residencla.A prefeitura de policia calcula,
que. na sagunda de Pentecostes.!

podiam conter nes portas deParir, A noite, CD autos por ml-nulo.
Cliegcu a Varsovia o Sr.

Daniel de Carvalha
Varsovia, S (Ií.) — Chegouhoje, a esta cap.tal. o Dr. Danielde Carvalho. e:;-Secretario daAgricultura de Minas Gerais, queveiu á Europa chefiando a dele-

Gaçíto brasileira ao CongressoInternacional da Cruz Vermelhadc Londres.Abordado pelos Jornalistas, u
delegado brasileiro declarou queaproveitou sua estada na Europa
para viíitar a Polcnia de quemc admirador.

URUGUAI
Tlontevideo, 8 (H.) — Um grupode fascistas italianos atacou as3de do circulo napolitano, ferin-do o gerente do mesmo. A policiaefetuou a prisão dos agressores.

Reuniu-se a Comissão
Permanente dos raan-

dados
Genebra, 8 (H.) — A Comis-

são permanente dos mandatos
reune-se hoje, sob a presidenciado Sr. Orth Pert, representante
da Bélgica.

Examinará, os relatorios anuais
das potências mandatarias sobre
a administração de 1937 da Pa-
lestina e da Transjordania, do
Tanganica e do Togo Francês, do
Sudoeste Africano, da Siria o do
Libano.

O Sr. Mauriee Ecsson. diretor
da Agencia Economica da Afri-
ca Ocidental, apresentará o re-
latorio da França sobre o Togo
e o Sr. Roberto de Caix, ex-se-
cretario geral do Alto Comissa-
riado Franeês 11a Siria e no Li-
bano, apresentará os relatorios
referentes a estes dois mandatos

Conquanto só figurem 11a or-
dem do dia os relatorios atinen-
tes á administração do ano de
1937, é muito possível que os pe-ritos da comissão peçam aos re-
presentantes da França e da Grã
Bretanha informações sobre o
desenvolvimento da situação na
Siria. no Libano e na Palestina,
e sobre os laços que existem 11a
situação poiitica destes três pai-GSS.

Tendo o conselho manifestado
a sua confiança na Grã-Bretanha
para resolver o conflito entre ju-deus e arabes, c prosseguindo acomissão britanica no seu inque-
rito junto á;- duas partes, o pro-blema da divisão da Palestinanão será evocado, mas os peritosexaminarão varias petições dos
arabes e dos judeus, notadamen-
te as que dizem respeito á imi-
gração judaica para a Palestina.
A área semeada dc milho

11a Argentina
Buenos Aires, 8 (II.) — Segun-do a mais reccnle estimativa ofl-ciai, a area semeada dc milho edo 6.109.000 hectares o a pro-duçúo elevar-se-á a 4.5/15.000.

Comentários pessimistas
sobre a situação interna-

cional
Londres, 8 (H.) — O Man-,chester Guardian, comenta comi

pessimismo a situação interna-1cional. Este jornal escreve queía politica exterior da Inglater-ra, segundo a confissão tacita de 1
personalidades bem Informadas,)está num bêco sem saída". Aiidéia de mediação na Espanha/era inviável só fóra lançada
para o fim de criar uma atmos-fera mais otimista. A TJiratariaaérea sucedera á pirataria sub-marina, que tinha acabado como acordo de Nyon. "Muito mais
que o General Franco, que setornou uma figura secundaria110 quadro da guerra espanhola,os piratas, declara o jornal, sãoos alemães e os italianos. As ra-zões dessa pirataria eram asmesmas que antes de Nyon. asaber: — apressar a vitoria deFranco, esfomeando os governa-mentais. Os aviadores agiam na*Espanha, obedecendo a ordens-vindas diretamente de Roma e>Berlim, de maneira, que todosos protestos seriam inúteis e por-que Franco, ainda que quizesse,nada poderia fazer. Só represa-lias seria mde ordem a produ-zir algum efeito, mas pareciaque no momento não se cogita-va disso. Nessas condições não-é possível pensar 11a aplicaçãodo acordo anglo-itallano, decla-ra o Manchester Guardian, queobserva que a inquietação emLondres cresce ã medida que seacentúa a ingerencia Italiana, esobretudo a alemã, nos sucessoe'da Espanha.

O jornal afirma categoriamen-te que o governo britânico ,1ánão acredita que a dominação
germano-italiana na Espanha,cesso com a guerra: — "A Uu-são que os espanhóis expulsarão'
puramente c simplesmente osiestrangeiros, escreve, já està:morta ha muito tempo".Para o Manchester Guardian*o problema espanhol se impõe,a Londres e Paris com toda a
gravidade histórica e ameaçavir a tornar-se cada vez maisdifícil de resolver.Passand.o ã questão tcheque o
jornal constata que Infelizmen-te não houve nesse plano ne-nhuma melhora; o que houve,apenas foi a advertência feitaiha quinze dias ao Reich e queo impediu de "levar a feito a.agressão". Mas a pressão alemã,sobre Praga continua a exercer-se sem cessar com o fim do 8U-
primir a soberania tcheque.

O Manchester Guardian con-clúe nestes termos: — "A Fran-
ça e a Grã-Bretanha defrontamcom dois problemas da maior,importancia e que estão se tor-nando dia a dia mais perigosos.Têm de atender á dupla tensãocrescente com a Italia e a Ale-manha. Estas ultimas nem
mesmo acreditam estar jogandoum jogo arriscado porque cal-culando friamente chegaram á.convicção que por dois anos ain-da, pelo menos, as potênciasuUdentais não estarão em con-
dições de defender os seus
interesses na Espanha e na Eu-
ropa Central".
Foi acusado dc diíamar

D'Annunzio
Roma, 8 (H) — Os jornais pu-blicam a seguinte informação

procedente de Verona:"O conhecido escritor TomasoAntognini que foi durante trintaanos secretario dc DVAnnunzioc acaba de publicar um livro so-bre "a vida secreta dc Gabriel D'Annunzio" foi acusado de difa-mação pelo filho rio poeta, Ga-brlelino, que atua em nome dvmãe, princeza dc Monte Nevoso".
A ligação ferroviaria bo-

liviano-brasileira
La Paz, 8, (H) . — Na proxi-ma semana a Convenção Nacio-na! estudará os tratados bolivia-no-brasllelros concernentes á li-gação ferroviaria, ã exploraçãodas minas de petroleo á extra-d leão c á permuta dc publica-ções.

ÜLTgfWÃ HORA

lliprisdendai de conseqüências

deploráveis

A Saia ào gazoür.a explodiu c incendiou o as-
esnsor — Um operário carboniscdo e dois

oufros gravemente queimados
A imprudência de um ooera-lio diu causa a uma ccsrrânciulamentável, hontem, á noite, nur.dilicio da Sul-Ameriea. á ruacia Al.andega n. 41.E Io iesse mesmo oner/ylo amaior vitima, pois que Dertíeu av.da horrivelmente carbonizado.Résume-se o caso 110 seaunite-Por ordem da administraçãoda Sul-America, conhecida com

panhia de seguros de vida. cou-tra o fogo e acidentes, us oue-iavio:i Eernardino Ca: los da f?ii-va. português, de 32 anos. uresu-mivels, residente á rua Luiis deVasconcelos n. 5 Si: AntônioLuís Monteiro, também uorti-
g.iés, c!e 35 anos. casado, mora-üor á rua Daltro Miranda n. SX
na estação da Rocha Miranda,
e João Joiè de Carvalho, izual-
mente portusurs. dc 23 aiuis.
casado, domiciliado á rua AliaNe;i n. 1. loram proceder a en-
ceração do sétimo aníar daaue-lc edifício, bem como n lünoe-
:a de um doõ clevatiores.Cerca das 24 horas, todos trcs.
munidos dos necessários apetre-chos e do latas de gizolina. me-teram-se no ascensor aludido erumaram uara aquele Davimen-to.Em caminho. Bernardlno sa-cou do bolso um cigarro, queacendeu, atirando o íosíoro. ain-da em chama, a um canto iloÇlevador. s"=m refletir nas con-scquencias que de UU imprudcii-cia podiam advir.

E o inevitável aconteceu.A chama do íosforo, comuni-nando-se a uma lata do gazo-lina, fê-la explodir de modo vio-lento, envolvendo as labaredas oascensor, que ficou transforma-do numa grande fogueira.Em conscquencia desse fato,Gemardino teve as vestes incen-(liadas, morrendo ali mesmo, noelevador, carbonizado. .Os seus companheiros tambémforam atingidos pelas chamas,sofrendo queimaduras generali-zadas de 1.° e 2.° gráus.
O vigia do edifício se comuni-rou imediatamente com o Corpo1de Bombeiros, que enviou aoÀocal um socorro.A muito custo, foram abafadasas chamas, licando queimadas o:ascensor e uma porta do oitavo

pavimento.As duas vitimas tiveram os*curativos da Assistência c íoram.Internadas, em estado gravissi-:mo. 110 Hospital de Pronto So-:corro.
No local, estiveram o comissa-trio Costa Leite e o escrivão Fra»cisco de Mendonça Smilgat, am-bos do 7.° distrito, que tomaram*as providencias quo o caso com-'

portava.O cadaver de Bemardino Car-los da Silva foi removido para <rnecrcterio do Instituto Medicokcgal.Naquela delegacia foi inrta»-lacio inquérito a respeito.

FRA!
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Motas Soeis&ii
ELEGÂNCIAS

No saliiu elegante, que um
culto apaixonado íxila urta o
pela beleza, orna de magníficos
objetos, a conversa 6 espiritual,
inquieta e colorida. No gomll
de velha prata do século XVII,
ao centro da mesa, as palma; de
Sttnta Rita, intensamente ver-
melhns . são uma nota vibrante o
sonora nesse ambiente imo. e
aristocrático. Ainda sobre a mc-
sa, entre castiçais c bandejas,
numa explendlda c luxuosa cn-

.endernaçao de marroquim ver-
Ido, preparada pelo bom sosto c
pelo talento extraordinário dc
Isolda Norton do Maios, nota-
vel artista portuguesa, Palco Cl-
•ratorio, livro de sonho e fanta-
sia, de critica e rie doutrino, em
ique uma grande clama da alta
iseciedade Brasileira se afirmou o
consagrou uma grande escrito-
ra.

Reunindo na sua linda casn de¦Ipanema um pequeno grupo de
(amigos, a ilustre senhora Minis-'tro Alvaro de Teffé, presida a
(essa festa de intimidade com su-
prema gentileza. A sua formosu-
ra, a sua distinção e inteligen-
cia, toucam-se, nesse momento,
ide uma graça mais rafinée, mais
encantadora. O Sr. Ministro Al-
ivaro de Teffé. gentlcman, tem o
segredo das expressões amáveis,
delicadas, que agradam as se-
¦lüioras e seduzem.os amigos.

O orlado, impecável e solene,
serve toliiskt/, vinho do Porto,
iFuma-se. E a conversa ani-
ma-se.

A formosíssima senhora Vai-
der Sarmanho, que tem um
enorme prestigio no grand-mon-
tte carioca, conversa com a ilus-
tre senhora Leite Garcia, que
está verdadeiramente cltgnnte,
ostentando preciosas Jourrures.
A Viscondessa de Carnaside, ioi-
ra e harmoniosa, íala de Petro-
polis, onde ela permaneceu ate
¦agora, fugindo ao ruido e á, vi-
Inação do Rio. A senhora Anto-
iilo Leão Veloso está-, cotno sem-
pre, elegantíssima, ostentando
uo braço vinte e duas finas pul-
Beiras de oiro, em que iun poeta
poderia ver o símbolo de vinte e
duas ilusões ou vinte e duas cs-
perancas. O Sr. Embaixador
Oscar' de Teffé conversa, e as
senhoras o ouvem com encanta-
tnento. A distinção da Sra. Zu-
leica Nobre destaca-se admira-
veimente nesse ambiente dis-
tinto.

• :f s.

E' para esse brilhante saião,
;.nc o Sr. Olegario Mariano, o
•príncipe dos poetas 

"orasileiros,

recita alguns dos seus poemrus.
O Sr. Olegario Mariano, como

Olavo Hllnc, seu amigo, tom o
segredo de recitar uctmíravel-
mente bem os seus próprios ver-
sos. Elo reduz o recitatlvo uo
minimo, para criar uma arte dd
falar como quo a cada um dos
ouvintes, mansamente.

O grando poeta evocou, em ver-
sos de ouro c ternura, a figura
de sua mãe, nobre figura de ma-
trona, e todo o auditório se co-
moveu profundamente. Algumas
senhoras levaram o lenço aos
olhos, para enxugar uina lagri-
ma de emoção.

Depois, a senhora Margarida
Lopes de Almeida, n lncompara-
vel aeclamndora, disse versos.
Num requinte de gentileza para
com os donos da casa, fila re-
citou poemas, ora trágicos, ora
apaixonados, ora irônicos, reve-
lnndo a espantosa riquosa do seu
temperamento, rindo e chorando
com os seus poetas, c dando-nos
até aquele riso molhado de la-
grimas, que o velho Homero
comparava aos dias de sol e
chuva.

E ninguém sc caitsa de ouvir,
admirar e aplaudir essa extra-
ordinária artista. E ela, com
essa bondade que só é compara-
vel ao seu talento, recita sempre,
maravilhando os presentes.'

Jorge Maia. cronista subtilissi-
mo. fala do ponto final em ma-
teria de amor, tema difícil quo
èle aborda muito bem. Gilberto
Trompowsky, grande decorador
e cavalheiro amável, fala de ar-
te, e todos os ouvem com encun-
tamento.

Fora, a chuva, molhando o as-
falto onde os automóveis desli-
sam vertiginosamente, cal sem
cessar.

Vinicio da Veiga, diplomata e
homem de letras, conta, com
extrema elegância, uma historia
cheia de humour.

Para esse pequeno mundo ae
gente elegante, a Sra. Ministro
Alvaro de Teffé preparou um
buffet requintadissimo E ela
servo os seus convidados, reuni-
dos em torno da mesa, onde ar-
dem velas em esplendidos cando-
labros de prata, com infinita
gentilesa*.

A S:a. Valder Sarmanho,
que apesar da sua elegância ex-
traordinaria, faz um regime ri-
goroso, não resiste ao prazer de
comer uma barquettc d'asperges.

A conversa anima-se, e nin-
guem sente a noite que avança.
Ninguém ousa interromper os
momentos de felicidade quo vi-
bram nessa atmosfera amável e
brilhante.

CHERMONT DE BRITO

PETROPOLIS
A inauguração do primeiro

.predio destinado ás escolas pu-'blicas 
primarias municipais,

além da. solenidade de que se
,revestiu, veiu demonstrar com
•este gesto do governo municipa!,
ao tempo do Prefeito Yêdclo
Fiuza, o interesse que vem me-
recendo a instrução popular lio
nosso município.

Para que essa finalidade ad-
ministrativa chegasse a se con-
sfcituir uma realidade, o entác

: prefeito de Petropolis criou o
Fundo Escolar, com a deterni,-
nação de ser por esse fundo
construídos os predios escolares,
cabendo ao 5o distrito — São
José d.o Rio Preto —, a prima-
nia de possuir a primeira das
cacas próprias para u instrução
da sua infan ela.

Esta obra meíitorlá não pára
at, porque outras casas a^sta
natureza , — verdadeiros e cs-
plenüícios monumentos, — que
it cultura dos nossos dirigentes
.sente ;i necessidade de vê-los
surgir êiii cada recanto d.a terra

. serritua,' —¦ cias tém que brotar
oomo a senienteirá do bem, e te-
lão que crescer, e dar a sombra

, acolhedora do mestre aos seus
discipulos, — exemplo civico que
o momento desperta, a eonsel-
enciá brasileira exige e a razão
do bem determina que assim hr
íaça.

O prefeito moço, cheio de vi-
da e de fé — Cardoso de Mirau-
da, executando com fidelidade
os traças delineados polo t:eu an-
tecesoor, faz .lús nos mais enco-
niiasticos aplausos da geração
que se prepara parn sentir o íu-
turo,

Quando o ilustre Dr. Raul Vci-
ga, ex-presidente cio — Sviicio, ;4v-
riu ainda ha meses passados,
embora por pouco tempo, o.s
destinos dá instrução pubiica
iluminense. o Prefeito Fiuza.
pensou e chesou mesmo a tor os
primeiros entendimentos para ti
solução do problema cla instru-
çào public.i uo nosso município,
sob uma fórmula que seria a
mais consentanea com Iodas ás
regras em equação, a esse pro-
posi to.

Os acontecimentos' posteriores
viciam afastnr cs dois adminls-
tradores dos seus postos, e ja-
mais se voltou a falar do assun-
to, que se comprazlá, em um
acordo encre a municipalidade o
Estado, cio qunl resultará o
compromisso de município con-
struír os predios destinados ar,
escolas publicas, cnm todos os
requisitos dn moderna pedago-
gla, ficando ao Estado o encar-
go dc manter o professorado.

Não se pócle negar a suporia-
ridade da idéia, admirável, ri."
quem quer ser grandemente um
cidadão prestante ás grandes
causas publicas, como seja a da
instrução publica, que. por esta
íórmf-. se veria a coberto cio
impresc'ndivel apoio material dj
município, fornecendo ao mesmo
tsmix) margsm ao Estatlo para
que as dlselplinas e os métodos
do ensino ficassem enquadrados
nos dispositivos dos regulam pu-
.tos da Diretoria da Instrução
Estadual,. desaparecendo assim,
a dualidade de escolas c rie
processos de ensino.

* * *
E, como se nüo chegou a flr-

mar esse acordo, táo magnífico
quanto esplendido, par.» n tolu-
cão de um problema de tão ¦çra-
ta magnitude, é bem de se bem-
dizer c de se ncoroçoar o gestoelegante e digniiicndor da nossa
municipalidade, cumprindo o
dever patriótico e civico de cn-
veredar pelo caminho das reali-
zaçães positivas, neste sentido,
verdadeiro nnsei'; dos bons bra-
sllelros. esplendida vitoria dc-
mocratica e uma conquista do
esforço petropolitano por ser o
berço da alfabetizado completa
da sua população escolar.

A Associação de Pro'e."soresc,'>
Petropolis realiza ho.'e. és 13
boras, no salão nobre do Ornou
Escolar Pedro II, uma reunião,
na qual será prestada significa-
tiva homenagem ao Sr. Maurl-
cio Cunha, que deixou de exer-
cer as funções de inspetor esco-
lar nesta município, por ter sido
chamado para outras funtõei
na própria instrução public. d.i
Estado, o que prova a sua tiedi-

cação ao cargo, com capacidade,
esforçando-se no cumprimento
do dever e tomando-se um esti-
mulo ao próprio professorado.

VL A-

AGUA DE COLÔNIA

ORGANDI de UM
, 17 m perfume Inesquecível que' marca os momentos mal? e\-

presslvos cie sun vltlu.
' Distribuidora:

PBHFUMARIA LOfli.S
Kio dc Janeiro — S. Paulo.
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Aniversários
Fazem anos hoje:
As Exmas. Sras.:
D. Alda Rodrigues Mala, espo-

sa do Sr. Msnuel Maia.
D. Eponíiia Pimentel Coelho,

esposa do Dr. Carlindo Pimentel
Coelho.

D. Iara Carvalho Silva, esposa
do Sr. Gustavo Silva.

D. Sevsrina Ferreira Barros,
esposa do Sr. Guilherme Fer-
reira.

Dr. Alipio Machado.
Alaor Teixeira Godói.
Capitão Temlstocles Alves Bas-

tos.
Dr. João Gomes Cardim.
Rafael Pelosi.
Dr. Alaôr Teixeira de Godol,

chefe de clinica cio Ssrvlço rie
Ginecologia da Santa Casa;
Conferências

riéciíiza-se hoje, ás 21 horas, &
j travessa rie Kão Vleente de Pau-
j la n. 16. Haddock lobo, uma
conferência publica sobre assun-
to doutrinário, pelo Sr. Estevam
F. Moreira.

— O Dr. Valter Fischel, pro-
Tesõor da Universidade Hebraica
dc Jerusalém, fará, na próxima
Sexta-feira, ás 15 horas, na Es-
cola Naeional de Engenharia,
uma conferência sobre La renais-
sanea ds VOricnl".

Essa conferência, que será rea-
lizada cm francês, poderá ser as-
sistida por quantos se Interessa-
rem pelo assunto.

SABONETE

Vale Quanto Pesa
1.- O IDEAL TARA «1 BANHO!

Cirande, bom e barato.
Distribuidora:

PERFUMARIA I.OPES
liio tlc Jnnclro — São 1'auln

IC .-.)-

Para o sarau dansante da nolle
dc 11, o traje será o de passeio,
completo.

BOTAFOOO F. CLUBE — De
acordo com o programa social
deste môs, o Botafogo F. Clube
oferecerá á,i familias de seus as-
soclados, no proxlmo Domingo,
das 21 á 1 hora, uma festa dan-
sante comemorativa da passagem
da noite de Santo Antônio. Traje
dc passeio ou á caipira.

— A Casa de Minas Gerais, de-
scjnndo ampliar cada vez mais
as suas relações entre os minei-
ros residentes nesta Capital e,
tambem, querendo proporcionar
aos mineiros aqui no Rio a pas-
selo o ensejo de conhecer as
suas novas instalações, tem ms-
so o maximo prazer de reccbe-los
em qualqu-ir dia, principalmente
nos dias de festas, sendo estas
realizadas cm todos os Domin-
gos a partir das 19 horas.

O Departamento Social da Ca-
sa de Minas Oerais oferece aos
associados e familias, no proxi-
mo dia 23, ás 21 horas, em sua
sede á Avenida Rio Branco nu-
meros 175-177, 2." andar, um ori-
ginal baile A caipira com o con-
curso de uma excelente jaez-
band. Dado o entusiasmo que
vem sendo observado no meio
associativo, muito exlto é certo
de ser alcançado. No proxlmo
Domingo, em continuação ao su-
cesso dos anteriores, hav«r& mais
uma animada reunião dansante.

COSTUMES
Vestidos e Manteaux

ALEXANDRE & MAKZOLLA
Costureiros e Alfaiates paraSenhor as.

Rua Uruguaíana, 84-2° (elev.)
Entrada pela Cnsa Iteal Moda.

TEL. 42-3G83.
Aceita-se fazendas a feitio.

(C 70553

-ZeunJües
A Academia Nacional de Me-

dicina reuue-se hoje em sessão
ordinária, ás 20,30 horas, com a
seguinte ordem do dla: 1) Con-
ceito atual das fistulas luber-
culosas ano-retais, pelo acade-
mico Pitanga dos Santos; 2)
Tratamento da litiase urinaria
pelo "Ephautopus seaber", varie-
dade tomentosus, pelo academi-
co Orlando Lima; 31 Trafamenfo
da esquizofrenia pelo cardiazol,
pelo acadêmico Adauto Botelho.

Nota — A's 20 horas, reunião
da secção de Cirurgia geral.

A sessão é publica.
l-A-tstenagt-ni. .

Ao Br. Alaor Teixeira de Go-
dol, chefe do serviço ginecologi-
co da aanta Casa. serão presta-
das, hoje, expressivas homena-
gens por motivo da passagem do
seu aniversário natalicio.

O Major Peri Constant Be-
vilaqua, cio gabinete do Ministro
da Guerra, faz anos hoje. Gran-
demente querido no seio de sua
classe, mercê de seu valor mili-
tar e da lhnneza de seu trnto,
a efeméride será um justo mo-
tlvo para que os seus colegas lhes
testemunham o alto apreço em
quo é tido por todos.

O Dr. Milton de Castro Me-
nezes, chefe do Departamento
Medico do Clube de Regatas Vas-
co da Gama, e figura estimaria
nos nossos circulos sociais, rece-
berá, hoje, por motivo do seu
ahiversariòri ntalicio, expressivas
homenagens do vasto circulo dc
suas relações.
Batli-ados

Realizou-ra no Domingo pro-ximo passado o batisado do me-
nino Heraldo, na Matriz da Bon-
sucesso, ás 12 horas, filho do se-
nhor Castorino Cleto Pereira,
funcionário tía Companhia An-
tártica Paulista e D. Irene Snn-
tos Pereira. Foram padrinhos o
Sr. Almerlnclo Luz. do comercio,
o D. Escolastica dos Santos Luz."UREDÔL tt Bôa rr.'-

li:, tons
normais,
IIO ADO

sfto.
O MAIOR RKMEDIO NO

MISNOJl VIDRO.
(C 7C393

Recepções
Comemorando a data nntali-

ela de S. M. Jorge VI da Grã
Bretanha que hoje transcorre, o
Embaixador Sir Hugh Gurney e
Lady Gurney receberão, esta
tarde, entre ús 17 e 30 e 19 ho-
ras e 30 minutos, em sua rs..-
dcnc:'a cm Santa Teresa, os
membros da comunidade brita-
nica.

Festas
Neste m5s festivo, o Tijuca

Teünia Ciube organizou uni pro-
grama, cuja finalidade é conti-
nuar o ritmo das suas atividades,
quer no Departamento Social,
quer nos Departamentos Espor-
tlvos, desde que o Tijuca mentem
nio só o '•¦ennis, cemo tambem o
basketball, •.• volleyball, a liata-
ção, a ginástica, pr.ra ambos os
sexos, o tiro r-o alvo, ete.

Assim é que. nlém das festas
rio preximo Sábado. 11. e princi-
palmente d.i recepção da família
tijucaria, das 21 ás 2 horns, desse
dia. haverá a tradicional alvora-
da, As 7 horas, com n assistência
tícs associados e de suas respe-
ctivas famílias. Não foi omitido o
c!a.>slco chocolate, que ssrá ser-
vido depois das referidas selem-
nades.

Ao corpo social do Tijuca dl-
riglrá r saudação o presidente
Heitor Beltrão.'

Em prosseguimento ao progra-
ma elaborado, as festas cont!-
nur.rão pelos dias 16. 18. 23 e 26.1
funcio que a do dia 23 será a da |
cieslumoramc noite dc São Jcão.

Casamentos
Realiza-se hoje o casamento

cio Sr. Joaquim Serqueira, fun-
clonario da Prefeitura Municipal
com a senhorita Cora Beltrão,
filha do Sr. Dr. Lauro Beltrão
e sua esposa D. Maria da Glo-
ria Beltrão. O áto civil terá lo-
gar na G." Pretória Civil, sendo
padrinho.?, por parte dn noiva, o
Dr. Jeronimo Serqueira e dona
Gertrudes Afonso Beltrão e pur
pnrte rio noivo o Sr. Henrique
Serqueira e senhora, O religioso
realizar-se-á na matriz de Nos-
sa Eenhora de Lourdes, á Aveni-
da 28 de Setembro, ás 17 lioras.
O.s noivos receberão c.imorinien-
tcs na igreja e depois embarca'-
vfto pa:a Petropolis.
Felecime.itos

CARLOS ANTUNES FERREI-
RA — Uma noticia dolorosa o
brutal surpreendeu-nos hontem,
pela manhã: a da morta súbita
tíe Carlos Ferreira, nosso bonls-
simo companheiro de redação c
representante desta folha junto
ã Cential do Brasil.

Na galeria dcs reporters cen-
temporancos Carlos Ferreira cru

*&.

CARLOS ANTUNES FERREIRA

uma figura que so impunha tan-
to peles treços da .-.ua orlginall-
dade c da sua capacidade profis-
sional, como pelo entusiasmo
com que exercia a profissão.

Era repórter nato: e como tal
um elemento precioso nos qua-
dros de um jornal moderno, cm
que a reportagem tem uma In-
disputarei primazia.

Ativo c dedicado, tanto quan-

Í>*>DÍÍ1TE

CuTM
anfimagnenco

(C 70523

to inteligente e insinuante, Car-
los Ferreira fazia parte daqueles
que amam o jornalismo pelo
que ele é, Isto é, pelo bem que
póde espalhar na informação
exata, no comentário justo o
oportuno.

A Central do BrasU, junto á
qual trabalhava, tinha na pes-
soa do nosso antigo e estimada
companheiro de trabalho, um
ardoroso e infatigavel advogado
dos seus interesses e das aspi-
rações do seu pessoal.

Os problemas daquela estrada
eram os seus problemas, os que
èle debatia com calor e veemen-
cia, fazendo-se através as colti-
nas da imprensa o defensor das
medidas e providencias tenden-
tes ao aperfeiçoamento dos seus
serviços.

Cuidadoso no seu serviço, éle
era tambem mn excelente chefe
de família e um companheiro
leal e pr<estimoso.

O seu desaparecimento por
súbita e irredutível enfermidade
priva-nos de um auxiliar e de
um amigo, em quem se somavam
as melhores qualidades de cara-
ter e o mais apurado zelo pro-
rissionãl, demonstrados em uma
longa carreira, começada na re-
portngem da Agencia Americana
ha mais de 20 anos e continua-
da sem remitencia, nesta folha,
em que deixa a mais grata re-
cordação do seu convívio é a
mais sincera saudade.

Carlos Antunes Ferreira era
natural do Pará, mas multo Jo-
vem veiu para esta capital, e co-
meçoil a trabalhar na imprensa.

Casou-se aqui com a Sra. Do-
na Maria José da Luz Ferreira,
filha do almirante reformado
Joaquim Serejo.

Deixa, nlém da viuva, três íl-
lhos, Carlos José, Cnrlos Alberto
e Iara.

O seu enterro será realizado,
hoje, ás 8 horas, saindo o fere-
tro da rua Ana Guimarães h. 55.
Rocha, para o cemitério de São
Francisco Xavier.

Os seus companheiros do
JORNAL DO BRASIL, sincera-
mente compungidos com a perda
que acabam dc sofrer enviam á
sun Exma. Famiiia a expressão
do seu profundo pesar.

A diretoria do C. C. C. logo
que tomou conhecimento an
morte do seu secretario, jorna-
lista Carlos Ferreira, deliberou o
seguinte:

s) tomar luto por oito dias:
b) depositar sobro o túmulo

uma coroa de flores:
cl hastear o pavilhão em fu-

neral;
cl) mandar rezar missa;
e) nonienr uma comissão que

tomará parte em todas as ho-
menngens que forem prestadas á
memória do extinto;

f) não realizar os festelos
joanlnos que estavam projetados
pnra este mês na séde do Grajail
Tennis Clube.

O Dr. Valdemar Luz, diretor
da Central do Brasil, logo que
recebeu a noticia cio fnleeimen-
to ds Carlos Ferreira, assoclnu-
do-se no pesar dos seus compa-
nheiros de redação .dirigiu-nos o
seguinte telegrama:"Diretoria Central do Brasil,
manifesta profundo pesar passa-
mento Carlos Ferreira, veterano
e infatigavel representante do
JORNAL DO BRASIL Junto a
esta Gabinete".

A Assoeiação Brasileira de
Imprensa, por seu presidente c
demais membros da diretoria,
inanlf:st.3u-iios igualmente o seu
pesar, enviando a estu folha o
telegrama seguinte:"Votos de sentido pesar dn As-
sceiação Brasileira de Imprensa
e seu presidente pelo passanicn-
to do presado confrade Carlos
Antunes Ferreiro, antigo redator
do JORNAL DO BRASIL —
Herbert Moses".

CENTRO PAULISTA
No dla 11 do corrente, ás 21

horas, no salão nobre do Centro
Paulista, o poeta Nobrega ds
S'quelra lera alguns poemas do
seu novo livro Roteiro, a sair
do prelo.o jovem poeta paulista seri
nnresentatío no auditoria pelo
eserltor Mario Vilalvn. que fo-
caliznrá a sua individualidade c
a aua cbra.

P R F-4
ji RADIO .JORNAL DO BRASIL

HOJE
\'s 7,"C hs. Jornal cln Mn-

j; Mui: ns S.OU lis. Hora ile
u ,'u'r. clc Fura'; ás ii.no lis.

Pro?. Infantil: tis n,:;o hs.
I Noções ile l«l£tenc Infantil;

ns 0.4S lis. Suplemento Mu-
ji slcnl: íls íi.oti lis. Prosrnnin
|j tio Almoço; Jornal <lo Melo-
| Dla; ns Hi "o lis. -lornnl ilu
| Tardo; ás 17.00 lis. ITo^rn-
II mn i!n -Lntinr: Ás 10.00 lis.

Programa Cosmopolita: fts
2ti.on hs. uorn do Ilra>ll:
As S1.00 lis. rrojrama ile
LM ii ilio.

mOGRAMAS ESPECIAIS

A'S S.00 lis. HORAS I)E
JLIZ DE rOKA; ás !9,';o hs.
Programa oxlando RAX-
<;el.

EMBAIXADOR GURGEL
DO AMARAL

SUA PARTIDA, HOJE, PARA
O PERU'

Embarcará hoje, ás 16 horas,
no pavilhão do Touring Clube,
na Praça Mauá, no Northern
Prinee, o Embaixador Luis Ave-
lino Gurgel do Amaral, recen-
temente nomeado pelo nosso Go-
verno para a chefia da missão
diplomática brasileira em Lima,
no Períi.

O novo Embaixador do Bra-
sil no Peru, pertencendo a uma
famiiia de diplomatas, tendo
feito a sua entrada na carreira
no tempo em que Rio Braneo di-
rigia o Itamaratí, é por igual
um homem de letras plenamen-
te consagrado pela critica pa-
trlcia.

A carreira diplomática do Em-
baixador Luis Avelino Gurgel
do Amaral iniciou-se em 1905:
de amanuense da Secretaria de
Estado foi promovido a 3o ofi-
ciai em 1009; a 2o oficial, por
merecimento, em 1D10; a 2o se-
cretario em 1913. Promovido a
Io secretario ein 1918, serviu por
diversas vezes como Encarrega-
do rie Negócios do Brasil, em
Santiago do Chile, no México,
em Londres e cm Bruxelas. Con-
salheiro de Embaixada em 1930,
desempenhou as funções de En-
carregado de Negócios do Bra-
sil na Cidade cio Vaticano.

Sua promoção ao cargo de Ml-
nistro Plenlpotenciario rie 2a
classe deu-se, por merecimento,
em 1933. Exerceu a chefia do
Protocolo e da Contabilidade do
Itamaratí. Ao assumir em 193-1
a pasta rias Relações Exterlo-
res, o Embaixador José Carlos
ria Macedo Soares convidou-o
pnra chefo dc seu gabinete.
Ainda pnr merecimento foi o
Sr. Luis Gurgel do Amaral pro-
movido a Ministro Plcnipoten-
ciario de Ia ciasse, cm 1935.

O recente ato do Governo,
comissionando o Ministro Gur-
S..I áo Amaral no posto de Em-
baixador do Brasil no Peni, vem.
nssim, colocar á frente da nossa
representação em Lima um di-
plomata que apreendeu em mais
dé trinta anos de serviços publi-
cos tcdos os segredos e todas as
experiências de sua profissão,
havendo adquirido nessa longa
prntica os métodos mais raeio-
nais e decisivos para a defesa
dos interesses do Brasil no Ex-
terior.

E' tambem o Embaixador Luis
Avelino Gurgel rio Amaral, nes-
te momento, a figura consagra-
da das letras brasileiras queleva aos intelectuais do Peni a
mensagem de simpatia e de co-
ctieratião dos escritores do Bra-
sil. Autor de dois volumes de
contos, Historias ds Toelas as
Cores e Contos Fora d-! Tempo,
de umn coletânea de Visões do
Ano Santo e de uma serie de
rèmishiseèncias; Traços a Car-
tião. ds recente aparecimento, o
Embaixador Gurgel do Amaral
s?rá festivamente recebido pelaselites culturais rio Peru como
umn eminente expressão dn li-
teratura brasileira de hoje.

A Campanha das Tres
Cruzes

A PRIMEIRA REUNIÃO DOS
GRUPOS ANGARIADORES DE
DONATIVOS NO ALMOÇO DE
HONTEM NO PALACE HOTEL

Realizou-se, hontem. no siildo
de banquetes do Palácc Hotel, o
primeiro almoço para a reunião
das .senhoras ria nossa sosleda-
de que estão angariando rionntl-
vos para a filantrópica Campa-
nha das Três Cruzes. Decorreu
a mesma num ambiento onde
predominou a cordialidade, soo
a presidência rio Dr. Rodrigo
Otávio Fillio, que pronunciou
palavras ds elogio á eficiência
cias componentes dos diversos
grupos organizados para aquele
fim.

A arrecadação total, hontem,
atingiu ã elevada quantia de
202:235S000, conseguindo o pri-meiro lugar, o grupo chefiado
pela Sra. Coronel Mendonça
filma, com a apreciável soma de
100:0008000.

O Dr. Rodrigo Otávio Fillio
convidou as presidentes da Pro-
Matre S. O. S. c Cruzada Ka-
cional contra n Tuberculose a
depositarem as bandeiras brasi-
lelras na mesa da Sra. Mendon-
çu Lima, o que se fes sob cs
apliitisss da numerosa assis-
tencia.

Etn seguida, usaram' da pala-
vra, elogiando n abnegação das
damas da nossa soledade cin
favor dos desamparados da sor-
te e pelo êxito obtido no pri-
meiro dia de trabalho, o jorna-
lista Perto cla Silveira c a se-
nhera Hortonsia de Melo Cer-
queira, que foram muito aplau-
ci dos.

III. ALVAku CAUKIM
ESPECIALISTA EM DOENÇAS

I).\s 'CRIANÇAS
Com nrutlca <las principaisClinicas tiú Europa.
Consultório Central: AvenidaKio lírniu-o. IIJ-I" andar. Dns

IS lis it;.;io horns, 3.»s; 5.cs e Sn-
batlos — lei; 42-0040;

Consultórios Populares: K n n s
Barfio dc Mrsqulla 7t;ti. d.is s ns
10; Mnloso 15; dns lo ns 11: Es-
tnclo tíe Sfi 71. Uns 11 ás 12; e
Siqueira Campos 113. esquina dellaralii Itihelro. dns 1,1 tis 18 horas,

cimmatfos urgentes: — ivie-
fone 27-3001. (C 087121X41

NOTAS RELIGIOSAS
SANTO DO DIA

S. Primo c S. Feliciano,
mártires

Primo c Fcllclnno ernm Irmãos
pelo sungue o tendo vivido vicia
do Intensa fo pola Ió morreram
como verdndslros horóls. Poi naforoa perseguição cio Dcocleclano.
Dascondoutcs cio unn fnmllla pn-trlcta clc Bonín, possuidores donvultucliis riquezas, consagravam
toda a sun atividade no alivio dos
Indigentes, dlupondondo com olcti
o com ti sustontnçfto do culto dl-vlno quanto houveram cm ho-
rnnça do sous pais; Corrobor.idu.s
eom cflcasslsslmo alimento euca-
rlutlco, nbrazndos cm fogo d'amordivido, Iam polas enxovlas nnl-mar os confcasores do fé, confor-tn los o cstlmula-los pora o dor-rndetro combate. A sua prlvlle-glada condlçfio da patrícios romã-
uos, a sua multa prudência o,mals quo tudo, <i Providencia dl-
vlnn, livraram-nos do numerosas
carnificinas, cm que outros seusIrmãos em Cristo deixaram a vldn.
Mas a sua hora tambem chegou.
Era Justo quo quem clnglra tan-
tos cabeças com a nuroola dn
Imortalidade não fossa excluído
do festim com que o Esposa co-
leste brinda os Seus prediletos.Citados ambos a dofenacr-so pc-rante o governador dos elelvoslns
quo lhes assacaram, proclamaramcom santa altivez que eram cris-
t&os. Calculista infame, o gover-níidor empregou llsonjas o ardis
para arrastar Primo o Feliciano a
vergonhosa apostasia; mos elos
mnntlvoram-se firmes na sua íé
o até começaram a lnvetivar .cs
deuses falsos e a declarar mons-
truosas as leis que os patrocina-vam. Vendo quo os meios bran-
dos de nada valiam, o tirano
mandou torturar os dois horóls
da maneira mals barbara, che-
gando os verdugos a rasgar-lhes
ns carnes com unhas o anclnnos
de íerro. Depois do bárbaro su-
pliclo íoram atirados para uma
masmorra o abandonados para ai
perecerem do fome. Deus, po-
rém, valeu-lhes mando ndo um
Anjo quo os restltulu à liberdade;
e apenas livros, os percorreram a
cidade a dar testemunho da sua
fó, declarando que sá so devia
adorar o Deus dos cristãos como
criador dc todas ns coisas. O tl-
rano ficou no auge da furla, pas-sou ordem para que de novo pren-deauom os dois irmãos e lhes dei-
tnsscm chumbo a ferver peln gar-
ganta abaixo. Nem assim mor-,
reram. Em seguida, dcllaram-nos
á cova dos leões o estes nilo to-
cnrnm nos mártires; o quo lol
causa do quo milhares de pngüos
quo assistiam como espaetadores
entraasem a gritar que só o Deus
de tais horóls podia ser o ver-
dadalro Dous. Por ultimo cor-
taram a cabeça aos dois valentes
soldados cie Cristo, que osslm cn-
traram na posso da corfln lmar-
cessivcl çue liies estava prepa-
rada. ¦

Matriz de N. S. Aparecida
do Meyer

BcvcsViU-se da Invulgar esplcn-
dor a Pnscoa das Jovens cristãs,
promovida psla J. P. C. B. desta
rreguezla, no Domingo do Divino
Espirito Santo, 5 do andante.
Desde a véspera _ti. n novel ma-
trla da Rainha o Padroeira do
Brasil apresentava aspecto festivo.
Prestaram apreciável concurso nas
confissões os Rcvmos. sacerdotes
Jullfto ValleJo. José Barbosa L-lma
o Afonso Pozal.

Domingo, ãs 7.E0 lioras. foi re-
cobldo festivamente, por entre
demonstrações de resosijo, o
Rovmo. conego Olímpio do Melo,
presidente do Tribunal de Contas
cio Distrito Federal, que gentil-mente acedeu aa convite do
Revmo. vigário, conego Ângelo
Rezende, para celebrar a Páscoa
das moçíts desta paroquia. A's 8
horas começou o Santo Sacrifício
cla Missa com o hino ao Divino
Espirito Santo entoado polo coro
da Pia Unlâo e cautatlo por con-
tonas de vozes cio moçns vestidas
cie branca, que imploravam ao
Divino Paracllto fervor para o
momento feliz da Sagrada Comu*
nhão. Minutos antes da Sagrada
Comunhão, o Revmo. conego Ollm-
pio do Melo voltou se para a
pletedo de moçr.3 crlatts e. em
vibrante alocução, disse: "Vejo
diante do mim um Cenaculo muito
mals grandioso que o de outrora.
pois naquele eram apenas dozo
Apóstolos, nesto são centenas de
Jovens Imbuídas de verdadeiro
espirito apostólico cxctlçando fl
proclamando, sem respeito huma-
no, as glorias de Jesus Hostln 1
E' verdadeiramente edificante o
espetáculo que se me depara nesta
Matriz de minha dovoçâo, porque
é aqui quo se venera e Invoca
N. S. Aparecido. Rainha e Pa-
droclra do BrasU."

Foram 19o as moç\is qua rece-
beram a Sagrada Comunhão. Fm-
da a parte espiritual, saíram todas
do templo cm perfeita ordem,
cantando as glorias dc Maria San-
tissima, em demanda do Colégio
Humberto de Campos, ondo foram
1'ldalgamente recebidas pela esfor-
çacla diretora daquele eduenuda-
rio, e.U tomaram café, em melo da
máxima eopans&o dc Juoiio.

Seguiu se a ssssão recreativa,
sorteio de prêmios e finalmente a
palavra euluDlnsta da mui digna
presidente geral da J. F. C. B„
D. Cecília Pcdrosa. que terminou
oom um brado veemente c sonoro
tt Cristo Rei.

No proxlmo Domingo sorá efe-
tuada na Matriz do N. S. Apa-
rocida a Páscoa dos Homens, 6s
3 horns; promovida pela Cotijre-
g.teão Mariano. Filhas de Mnrla,
Ll-ni C.T.M.J.. Vlcontlnos c so-
d.illelos da paroquia.

A Páscoa dos Homens, na
Matriz de N. S. Aparecida,

do Meyer
Mo Dominga proxlmo. cila con-

sagrado r.o culto da S-.intisslnia
Ttindadn, serã realizada nn Matriz
de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, em Cachambi. no
Meyer, por ocistão de 6er celebra-
da a missa das 8 Horas, a ceri-
mon.n da Puscon cios Homens, pro-
movida, pela Congregação Maria-
ua, desta Matriz.

Aflm de que esín cerimonia soja
revestida do mnlor brilhantismo,
o Revmo. Csncgo Ang3lo Rezen-
d?, vigário daquela paroquia soll-
cltn nor Intermédio do JORNAL
DO BRASII, o compareclmento de
todos os homens residentes na Pa-
i-.-.quln cie Nossa Senhora Apare-
c!:'.a, multo embora não façam
parte das associações religiosas da
referida Matrla.

Irmandade de Santo An-
tonio de Lisboa c Bom
Jesus do Monte (Vila

Isabel)
FESTA D3 SANTO ANTONIO

A administração desta Irninn-
dade realizará este sno a í?sta
de sou padroeiro, o glorioso tau-
m.iturgo Santo Antonio, com toda
solenidade com o seguinte pro-
grania :

Festa Interna — Dias 10. 11 e
12. ladainha cotn pratica c ben-
ç:'o do Santíssimo Sacramento, áa
10.CO horas.

Dia 12. Domingo, ãs 8 horas,
missa rezada; cila 1.1, ás 0 horns.
missa solene e distribuição de pãode Santo Antônio, oferecido pela

\C 70D23
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viuva do Inesquecível grando pro-
tetor desta Irmandade o Sr. An-
tonio Alves Correia.

Festa externa — Domingo, 13,
o Segunda-feira, 13, das 17 ás 23
horas, leilão de ricas prendas, no
adro da capela, que será orna-
mentado c ferrlcamentc ilumi-
nedo.

Braa banda dc musica alegrará
o povo.

Outrassim, a administração on-
careclclamonto pede aos devotos
do milagroso Santo qus concor-
ram com prendas, donativos e cie-
mais ofertas para o leilão.

As prendns podem sor entre-
gues na Capela ou na rua Santa
Luisa n. 47 e Teodoro dn Silva
ns. 795 c 557.

Irmandade do S. S. Sa-
eramento da Candelária

FESTA DOS LÁZAROS

A Administração dn Repartição
dos Lázaros, da Irmandade tío
Sentisslmo Sacramento da Cande-
laria, ( celebrará a festa da Santls-
sima Trindade, na capela do Hos-
pitai, a 12 do mês andante. ás 10
Heras, constando de missa solene,
com sermão ao Evangelho, pelo
notável orador sacro Bev. Mon-
senlior Dr. Henrique clc Magalhães,
procissão de S. Lázaro c distribui-
ção de prêmios a enfermeiros, em
cumprimento á disposição te3tu-
montaria do Irmão Provedor Ju-
blindo Cr. Francisco Batista Mar-
ques Pinheiro.

Igreja de São Sebastião
dos Missionários

Capuchinhos
EM HONRA DE SANTO ANTONIO

Nn Igreja de S. Sebastifto doa
!»rislonarios Capuchinhos, A rua
Haddock Lobo, sorá celebrada no
proxlmo dla 13. ás O horas e 30
minutos, uma missa solene em
honra do grande taumaturgo San-
to Antônio.

Este ato religioso e de devoção
e promovido e mandado celebrar
pela Sra. Elolsa Molina.

Orações Milagrosas
AVISO AOS INCAUTOS

São distribuídas e vendidos por
ai. em folhas avulsas, diversas
orações, ás quais são atribuídas
favores extraordinários. Tais ora-
ções, que nenhuma aprovação tim
da Igre.la, não passam tíe ridícula;,
superstições verdadeira exploração
da crença popular.

Qualquer oração, p:ira ser llcl-
tamente rezada e poder ser dis-
trlbulda ao publico eleve trazer
Impressa a aprovação da autori-
dado eclesiástica e a data em que
foi aprovada, não bastando a sim-
pies declaração: comprovação ceie-
siastica.

Vida Mariana
CONCENTRAÇÃO MARIANA EM

OURO FINO — E. DE MINAS

Nos dias 20, 27 c 23 deste mês.
na Matriz cie Ouro Fino, sob a
presidência do Exmo. e Revmo.
M.ins. Teofllo Ouimarães, vigário
da paroquia, realizar-se-á o pe-
queno "Congresso Mariano".

Nns reuniões do Congresso fa-
rã brilhantes conferências hnbrr
assunto cla máxima utilidade
para a mocidade Mariana. o
eproclado orador sacro padre Car-
los Ortlz. cla diocese de Taubaté,
convidado especialmente para
abrilhantar com n sua vibrante
pai1 vra. as festividades mr.rl.inas.
Tomará parte tambem no Con-
gresso a Pia União dr.s Filhas de
Marlai

Deverão comparecer as çongror
galões cio Io. sel;r da Federação:
JacMttngn. Andrad;s, Caldas, San-
ta RUa de Caldas.

No dla 23 chegorá o Exmo. Sr.
D. Otávio Chngas do Miranda,
bispo diocesano que encerrara a
Concentração.

O programa géràl cio dla 2fl,
quando haverá o encerramento dá
Concentração c o seguinte:

PELA MANHA, NA ESTAÇÃO LO-
CAL, RECEPÇÃO DOS CONORE-
GADOS QUE VIRÃO TOMAR PAR-

TE NA CONCENTRAÇÃO

A's 9 horas: Em frente á Mc-
triz, solene missa campai com as-
sistencla de todes os niarlnnòs prc-
sentis e prcgoçílo pelo Revmo.
Padre Carlos Ortlz.

A's 11 horas o 30 minutos: Na
cstí.ção tía R. M. V., recepção
dcs congregados que chegarão dos
demais setores. F.m seguida, al-
moco oferecido pelas Associações
Relíglcoas c exmas. famílias de
Ouro Fino.

A's 12 horas e 30 minutos: —
Conduzindo o andor de Nossa Se-
nhora Aparecida, cs Congregados
Marlanos percorrerão as principais
ruas da cidade, numa imponente
passeata, saudando por essa oca-
slão o Exmo. Sr. Birpo diocesano,
as autoridades civis e militares.

Após a passaata falara o Revmo,
Padre Cnrlos Ortlz c o Exmo. Sr.
Bispo dará a benção do SS. Sa-
eramento.

Cruzada ssm alarde
Cruxada sem alarde. assim"Tne Universo'" chama nma at-

soelaçAo inglesa, que na Inglator-
ra Já conta 7.287 membros e con-
sc-guc um progresso rápido ner.
Estados Unidos. Trnta-se da "Fa-
mlly Mc.ss Crusadc" (Cruzada da
missa familiar!. da qual toda fa-
milia católica poderá íazer parte.
Compromisso unico é a promessa
rie qut; toda semana um ou outro
membro da famllla assistirá a
Santa Mls^a etn dia de semana.
Toda a contribuição consiste nu-
ma pequena esmola que se pede
em troca duma estampa, ciuc, ac-
sinatia por todos tía familla serã
pendurada nu sala da c*sa. O rc-
saltado dessa bendita novidade

fot que muitas Igrejas Já nfto estão
inteiramente vastas na hora da
Santa Missa cm dias dc semnna.

Bom seria que entre nós sc for-
maáse tambem uma cruzada seme-
lhante. Antes, porém, deveria ser
organizada a cruzada da obedien-
cia do preceito da Igreja sobre a
missa dominical.

Centro Dom Vital
ReáUza-se, amanhã. Sexta-feira,

tVs 17 horas e 3U minutos a reu-
nião semnnnl do Centro Dom VI-
tal, em sua séde á Praça 15 de
Novembro, 101. sobrado, devendo
ocupar u tribuna de conferências
o Dr. Luis Augusto de Rego Mou-
teiro. que falará sobre O conceito
do trabalho.

Sendo publicas us reuniões do
Centro, poderão comparecer todas
as pessoas interessadas no acbun-
to dn conferência de amanhã. •

Padre Murilo Moüfmho
t?) . 3.

A bordo (io s. Martin, regressa;;
hoje. ao Braall o Padre Murilo
Moutlnho, :i. ,|., que se achava,
ha vários anc^, nas republicas do
Prata, onde angariou as maior.*:;:'
simpático p;los seiu dotes pea-
soais, p:ü03 inúmeros trabaJhos
de assistência social que promo-
veu o pelas sólidas relaçõca de
cultura quo e.-itabeleceu com os
intclecLuais argentinos e uru-
gualos.

O Ilustro sacerdote patrício qu«
tem seú nome ligado a varias
obras tíe historia americana e. par-
ticulármente, nacional, vem se do-
cUcsuidò níste-s últimos tempos áó
coisas tí;i educação e uo movi-
mcnto da Juventude católica.

O Padre Murilo Moutlnho per-
tence a uma ilustre íámü^à, san-
do sau pai o Dr. Antônio da £11-
va Moutlnho, íaleelclo no ano pró-
sado, e que ocupou, por muitos
anos, o alto cargo cie Diretor G-e-
rr.l cla Secretaria do Gabinete do
Prefeito do Distrito Federal.

Banco PorSiguês do'"
Bsssíi

Depositas — Descontos
— Câmbios — ISmpresti-
mos — Administração de
Titulos c Propriedades.

ííua Candelária. 21
( 56023

E'cos da viagem do Sr.
Ministro da Guerra ao Sul

de Minas Gerais
Ao Diretor cla Diretoria Pro-

vtsorla chi-; Ain,as o Sr. Mitils-
tro chi O Jorra ciuiaiu, hoiuem,
o seguinte uvl.io: "Deoluro^vos.
para publisay&o cm Llolctlm <io
Exercito que. cla visita que aca-
b. de ia::'jr ás imiücúrr, e estft-
bolcoiiiientos aiiiiuivs do Vale
cio Paraíba e ao Eul tio Minas,
trtiío bôa inipiessào sob todos
c.-; pontes de vlata — disciplina,
instrução, administração e tra-
baliio ellciente e beu; orientado';

I,' cc:*n íiaiislação que eicter-
no csja Impressão e ciogio o.-,
comandantes das unidades c es-
tabelecimeiitcs por uilm vüita-
do: Coiciicl Alfredo cie Simao
Enéias, comandante üo 4" R.
C. D.; Coronel Joaj Goines
Carneiro, diretor da F. p. E.
p.; Tsiientís-Còroneis Silvestre
Gomes Co:uio, eomandance do
1" batalhão de pcntcnolros) e
Nicanor Güirouriics cie Souso,
comandante cio r,u r, a. m.j
Majores Ani.oiiio C.trlcs Poio
L-isbòa. diretor tia P. C. S. A.
?.; Amadeu Bahia Fernandes
c^e Barres, eòmandánts cio 2U B.
C. e Armando d.- Castro Uchõa,
comandante do ID 5o n. I., c
Capitáo Irineu Ferreira dc Cs-
tro, comandante do Peato de
Monta cie Po-so Alegre;

Autoriso c~se.s c-matidantes
tle unidades e dirsteres de f&ori-
ces a elogiarem; em meu nome.
cs sous subordinados que o me-
resam;

Outrosslni, declaro que, tendo
visitado, de improviso, o anna-¦Bfm do E. S. I.í. ca 4a R. M.,
rm Soledade, encontréi-o em
perfeita ordem, recomendando,
per lsi-.', r.o comandante cla 4a
ííífílâo Militar que clo-vio o fpr-
ntnntò encarregado de sua ges-l&o."

Maquinismos modernos
para a exploração do

Couo-Babassú
O SR. MINISTRO DO TRABA-
LHO MANDOU TRANSMITIR
O OFERECIMENTO AO MI-

NISTERIO DA AGRICULTURA

O Sr. Jcão Caries Vital. Mi-
nistro interino do Trabalho, de
acordo cem o parecer do Dh-e-
lor Geral do Departamento Na-
clonal da Propriedade Industrial,
mandou transmitir ao Mlniste-
rio da Agricultura; por se tratar
de assunto de sua íuçada, a car-
ta rm qu; Charles T. Wilson
Company, Inc., sociedade nortt-
americana, oferece a utilização,
c.e maquinismos patenteados pa-rn in"entiver a exploração do
cõco-babatau'.

ERiSIPELATIHâ
M O U It A ll R A S I I,

TRATAMENTO PREVENTIVO
E CURATIVO DA

EP-ISIPELA
rrcdiito vegetal Uc noán rápida*

ã venda em todo Brasil.
.4C SB624 I
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PREFEITURA

11 x

PAGAMENTOS — Na Prefel-
tura -- riuje soiao pagos ns so-
üuintea folhas cio més de Mnio
proximo passado:Na l.a Secção (7.° dia cia ta-
bola) — Livro n. 68, guichct
n 3; nvro n. 67, guloliet n. 4;
livro n. 611, guichct ri. 5; l~ro
n. 69, guicnet. n. 6; livro n. 70,
gulcliet n. 7; livro n. 71. guichet
n. 8.

Na 2.ft Sccçuo — Pessoal ope-
rano (.7.° dia aa tabela) — Livro
li 233, 12-SE, no local; livro n.
234, 15-3E, iio local; livro 11. 23B,
ÍJ-SE, 110 local; livro u. 240, 14-
HE, no locai; livro n. 231, 26-SE,
no local; livro 11. 279, guichet
li. 1; livro n. 280, gulcliet 11. 2;
livro n. 281, guichet n. 3; livro
n 232, guichct ri. 4; livro n. 283,
guichct a. ó. livro li. 284, guichet
a. 6; livro n. 285, guichct n. 7;
livro n. .!66, guicnet ri. 8; do li-
vro n. 226, aux. Policiamento,
guiclict n. 1, a partir das 13
horas; do livro ri". 201, pessoal da
Caniara Municipal, guichet n,
lü.

Observações — Os pagamentos
anunciados t- não recebidos no
dia proprio só serão atendidos
após terminados todos os paga-
iiicntós.

Wa 3." Secção — Aluguel; lo-
cação dc imóvel ocupado pelaDiretoria de Utilidade Publica,
nos mjses de Janeiro a Março
ue 1938.— ívo Montepio dos Emprega-
<los Municipais — Sccçuo de
Evipre.itiin.is — Serão atendidas
hoje. Quinta-feira, dia 9 de Ju-
nho, das tS as 17 horas, as pro-
postas dc ns. 616 a 619 da serie
üe 1937.

O pagamento só será efetuado
mediante a apresentação do ul-
timo cheque de vencimentos c da
carteira luneioiiril.Pagamento de alugueis — Se-
rão pagos noje, dia 9 (.8.° ma
util), os alugueis relativos aos
contribuintes afiançados das le-
trás: Maria, N e O — livro 7.

PAGAMENTO PARA AMA-
NHA — Na Prefeitura — Serão
pagas amanhã as seguintes fo-
lhas do .nés de Maio proximo
passado:Na 1." Secção — (8.° dia databela — Livro n. 72, guichetli. 3; livro n. 73, guichct n. 4;livro li. 74, guichet n. õ; livroli. 75, guicret n. 6; livro n. 76,
guichet n. 7; livro n. 77, guiclietn. 8; livro n. 78, guichct n. 8.Na 2." Secção — Pessoal opa-rario — 8.° dia da tabela — Li-vro n. 237, 21 e 22-SE, no local;livro li. 207. no local; livro n. 283,no local; livro n. 289, no local;livro n. 290. guichet n. 2: livron. 293, guichet li. 3; livro n. 292,
guichet n. 4; livro n. 293, guichetn. 5; livro n. 294, guichet li. 6;livro n. 235, guichet n. 7: livror.. 236, *uicn3t n. 8; livro n. 237,
guichet n. 9; livro n. 298, guicliettn. 10.

Observações —•_ Os pagamentosanunciados e não recebidos nodia proprio, só serão atendidosapós terminados todos os paga-mentos.
Na 3.a Secção — Restituiçõesdiversas: M.iria Menezes Maclia-do, Joaquim Dias. Eduardo Fon-tes Ferreira e Bento CantarinoRamos. O
SERVIÇO D3 APÓLICES —Entrega de cheques de .Uircs —Na 4.n Secção de Despesa serãoentregues, amanhã, Sexta-feira,das 12 ás 14 horas, os chequcsde juros das apólices relaciona-cias nas guias cujos números vãoabaixo indicados.Guias numeres:

684 — 1762 — 2083 — 2203 —2739 — 2383 — 2973 — 30753183 — 4077 — 4379 — 40S44141 — 4174 — 4175 — 41774178 — 4235 — 4344 — 43534364 — 4383 — 4387 — 445544£2 — 4553 — 43544533 — 4570 — 4571<575 — 4585 — 45874305 — 4650 — 46614S£0 — 4696 — 4763

Cobrc-se sobre róis 5:0005; rua
Aristid.s Lobo n. 68 — Co^re-se
sobre 100:0005; rua Jtapcmlrintsjn — Cobre-se sobre 1.000:030$:
rua André Pinto n. 47 — Cobre-
sc sobre 24:000$' rua Ana Nerl
n. 347 — Cobre-se sobro réis
23:0005; rua Afonso de Albu-
querque n. 1£ — Cobre-se sobre
13:000$; rua General Polidoro
s li — Cobro-se sobre 50:6303000;
rua Pelicio s;n — Cobre-se so-
bre 13:0D0S; rua Cândida Bastos
ri. 12 — Cobre-se sobr: 22:0005;
rua Fagundes Var;la ri. 28 —
Cobre-se sobre 12:0000; rua Bor-
ges Monteiro n. 122 — Cobre-se
sobro 16:0005; rua D. Franc.sca
Sin — Cobre-so sobre 6:0005000;rua D. Felicia sln — Cobre-se
sobre 6:000$; rua D. Francisca
siii — Cobre-se sobre 6:000$; rua
D. Francisca sin — Cobre-se
sobre GrOüOS; rua Araújo Leitão
n. 291, casa IX — Cobre-se so-
bre 11:500$; Estrada do Joari
ns. 270 e 274 — Cobre-se sobre
i7:ooa$ooo.— Comissão Permanente do
Impcstu ue Transmissão de Pro-
priedade — Exigências — Ad-
quirento, Paulo de Bonozo Du-
arte Pinto uncr.on — Compare-
ça para prestar esclarecimentos.

10° Oficio — Adquirente, Dr.
Jouo Alonso Furtauo Memória e
sua mulher — Compareça paraesclarecimentos.2i° Oficio — Adquirente, Cel.
Pec.ro Leoncio cia Campos —
ooinpar \i p^ra esclarecimentos.

O IMPOSTO JJE LOCALIZA-
ÇAO ' bOijxiiiJli.o'1'AÇòiCo UX ilO
üiOiADuAió — Despachando o
requerimento da Racuo .u.auso-
ra Porto Aiegiense, locaiizaaa
nesta Capital, a iVaça i.iavecnul
Florlàno i?eixoto la, õ.° andar,
saias 4/ e 43, o Sr. Diretor de
Receita proferiu o seguinte d es-
pacho:"iiiaefiro o pedido, ã vista do
parecer ao br. suo-airetor, com
o qual estou de inteiro acordo.
De não a requerente, que tem a
sua estação emissora locaUiuua
tôra desta capital, nao pdos pie-tender que iue saja concedida a
isenção ae que Lata o are. 11,
ict.a c ao d;creto-iei n. 251, ae
4-2-938. Esse íavor está condi-
cionaao na iei eivada, a obriga-
çâo ao escabeiecmiõiito ae radio-
a.iUSd.0 irradiar noúCias de m-
teresses desta Preieítura. L' evi-
dente que o cíicncor.o — s-mp.cs
esciVtcuo — da peticionana, iu-
cal.zr.üa uesta Capitai para ím-s
meramente comerciais, nao podeser equiparado a um estaueie-
c-hienio de íadio-difusuo, com
estação emissora tqui luncionan
do. A isenção, conciicionaci-i,como está, permite a esta Pr-2-
feitura exigir do estabeioc.men-to isento do serviço de irradia-
çüo que a requerente, por cn-
quanto, não pude prestar".

45G64573 —45C34677 —6378
Guias números:

3342949 —
1715 — 2206 — 22102860 — 286 í — 29132978 — 3054 — 3161 — 3192 —3371 — 3143 — 3497 — 3531 —o637 — 3653 — 3705 — 3707 ."800 — 3823 — 3841 — 3642 —3844 — 3334 — 3938 — 3344 —3996 — 3998 — 4027 — 4145 _4430 — 4466 — 4Í69 — 4478 •—4481 — 4432 — 4529 — 4533 —4535 — 4536 — 4538 — 4540 —4543 — 4544 — 4545 — 4547 4552 — 4359 — 4567 — 4569 4574 — 4579 — 4582 — 4528 —4590 — 4-5S3 — 4595 — 46<i3 4645 — 4647 — 4649 — 4031 4852 — 4655 — 4656 — 4658 —4663 — 4664 — 4670 — 4S75 —4678 — 4680 — 4681 — 4632 —4694 — 4698 — 4703 — 4705 —4724 — 4634 — 4750 — 4752 —4766 — 4767 — 4770 — 4771 —4777 — 4773 — 4791 — 4797 4804 — 4351 — 4372 — 4C21 —4954 — 7983

Guias números:
4265 — 4281 — 4429 — 4541 4542 — 4654 — 4834 — 4346 —4861 — 4957

Guias em exigencia.
3343 — 4190 — 4267 — 4340 4445 — 4475- — 4459 — 4679 4310 — 4811 •

SECRETARIA GERAL D EFINANÇAS — Diretoria de Des-pesa — Despachos do Sr. Dire-tor — Isolina Mendonça daCunha — Defiro nos termos dodecreto n. 4304.Stela Leite, Aristides TibauGuimarães, Martinha Barja Ve-lho, Eulalia Sampaio de FreitasLima. Américo Viena Belo, Faus-to Olavo Silva Graça, JuliaGaspar Lourenço, B:rnardino daSilva Athayde. Hilda MktfrilsMaria Amalia Leal Med*tt#-.Aceite-se, em termos.José Scbast'ão Morej- >. Bas-tos — Deferido, á viria tias U-formaçoes.— 2.» Secção — y-.f/.uclas asatisfazer:Manuel aa Costa Campos, Ma-ria Conceição de Almeida, Rosa-lina Ramos da Cunha, IsabelLousada Tasques, Peregrino Do-mingos Ferreira, Aristides deAraújo, Maria Pinto Ribeira

DIRETORIA jjB FISCALIZA-
ÇAO — Despachos do Sr. Dt-
rcLor — Pauio Marca-a SantiagoAguarae epo- tun.dadc. Frun-cisco Lins Coutiniio i~.raga ~
Relevo. Gaspar ferreira da Cos-ta — Mantenho o decpacno uu-terior. Lu.sa Uunnirig Young —
Cancelo o auto, tenuo cm v.sta
que houve engano no escrever-seo nome da autuada. AuroraCarrazedo — Cobre-se o expt-tiiente relativo a 1933. GiovaiiniBottim — Cobre-se a licença.João Pinto França — Iiide.e.i-do. José Franco cie Freitas Ma-chado — Cancelo a intimaçao.Marcolina dos Santos Pereira —
Relevo. Vieira de Castro Ltd.Vieiras de Castro Ltd. — Re-duzo a 505000, pagando 110 pra-zo de 8 dias se ainda não esti-ver julgado.

ATOS DO PRECEITO — No-meação — Para o cargo de tra-balhador do quadro da Secreta-ria da Saúde e Assistência,Sra. Albina Teixeira.

Carneiro, Nhamblcal CarajntéAmorim, João Camilo O. TorresFilho, Romeu Rodrigues da Sll-va, Maria Rita Soares, de An-drade, Sebastião Brito Filho,João Veloso Filho, Ivete Brasa,Lineu Torres Correia, MariaAmélia de Pontes Vieira, NisiaNobrega, Esteia de Azevedo San-tos, Mario Lobo Leal, Margue-rite Cccilia de Oliveira, CarlosAlberto Rodrigues da Cruz, Onei-de Lemos do Castro, Olivia Fia-llio, Aida Batista do .Vai, Lídiade Sousa Brito, Alba AbramantPinkusfeld, Cordelia do PaulaRodrigues, Mana dj CarmoMala o Almeida, Maria IuêsMendes Fortes de O.ivc-ra, Elza
Gaudencio de Que.roz, MariaAmélia de Sousa Rangel, ivanPorto Domingues, Grazíela deAzevedo Santos, Maria Nosm.a
Alvarenga Neto, Newton Gus-
mão da Silva Costa, Edna Ma-
rilia do Amaral Loto, Heliete
Barbosa Ciiaves, Nelly Vilela

.Santos, Norma dc Castro Bav-
íeto, Helena Machado Warnecl;,'
Esteia Maria de Carvalho da
Silva, Vera Davi dc Sansou,
Américo BrasiUco dc Sousa, Aídi
de Medeiros, Francisco Torres
de Sousa, Sílvio licnncr o An-
tonio José Borges Hermida.

Português — Maurício de Melo
Pureza, Maria Kerminia da Ro-
cha Lins, Gloria Baceiar de Vas-
conceics, Ilza da Cunlia Pereira.
Rute Mala Dantas, Fany Cohen,
Nadii Barbosa Pinto, Dulciza
Laura N. do Prado, Maria An-
geiina Rabelo Aibano, Mana
José Mante.ro de Castro, Helena
Lins, Evoiyn Diva Adeline Ash-
lin, Raquei Goitienberg, Hermi-
ma Knop, Antouio Geraldo Pe-
reira Caldas, Miriam Laura Pi-
mentel Brandão, Deborá Prase-
res Doria, Guanaira lerecê Bru-
110 de Queiroz, Dóia Silva, Irene
Fernandes Santiago, Beatriz de
Faria Eraga, N.lce Burlamaqui
Etalane, leda França Teles de
Meneses; Alba Abramant Pin-
kusield, Dons da Veiga Lima,
Lina Pereira, José Correia Fi-
lho, Ângelo João Regatiere Fer-
rari, Lídia Machado da Costa e
Valter Gaspar de Oliveira.

Geografia — Carios Constan-

15 horrvi: Pedro Barreto GatvftoNoto, oamiiu Khuri de Andra-dc, Zila Santos Morciía, Lmayct-lo Rodrigues Pereira 8abrinho,Waiuecy Duque Estrada, Fran-ciseo Maria Pinheiro Bittencourt,Ceiina Noronha da Piedade,Moíma Lavinia Sampaio Cor-rela Mariani, Roberto VelascoICopp, Lauro An.onia Illlde-brnnt, llallay Jansen, Carios0'0i\.ma Aiaujo Laranjeira. Io-landa de Melo Nogueira, AlanoShort de Azevedo, Alziro daFonseca Martins, Carlos Guima-rães Patsrncstro lAlgtura supe-rior). Caries Alberto cie SousaBorges, Pedro Jxíc Nabuco ueAraújo, Saiuu.ir.no Ferreira Ce-sar, Bernardo Henrique dc Nu-nes Couto, Samuel Tabacow,Jcaó Ataliba O^amis Aboim Go-mes e Benjamim Miguel Farah.Historia Natural — Prova cs»'cr.ta, ns 9 horas: Trentino Ma-virio, Otávio Forreii-a, OrlanuoFerreira da Costa, Maria Seine-raro, Vinícius Sousa de Andru-de, Aioisio Augusot de Abreu,Joaquim Augusto Junqueira eOdilon Pereira Guarita.Historia Naiural — frova oral,ás 15 horas: Trentino Marmo,O^avlo Ferreira, Oriando Forrei-ra da Costa, Maria Semeraro,Vinícius Sousa de Andrade. Aloi-sio Augusto de Abreu, JoaquimAugusto Junqueira, Odilon Fer-rciia Guarita, Maria do patro-emio Delgado, ílavio Maia Tei-xeira, Dirce da Carvalho, A.-berto Ottonl Ribeiro Franco eJúlio Alves Ferreira.Fortuguês — Prova escrita,ás 9 horas: Maurício de MoioPureza, Beatriz Faria Braga,Olivia Fialho, Valter Gaspar deOliveira, Carlos Sete Gomes Pe-r;ira, Dorts da Veiga Lima, Dul-
ce Campos Cardcso, ArnaldoGreenhalg Lins, Hero Gonçalves,Paulo Lpaminondas Ventania
Porto. Irene da Almeida, Dar-
ci.ia Percna dê Lima, José Ga-
lante de Sousa e Aritoff Aiexis
de Azevedo.Português — Prova oral. ãs 15
horas: Maurício de Melo Pureza,
Beatriz Faria Braga, Valter Gas-
par de. Oliveira, Carlos Sete Go-
mes Pereira, Daria da Veiga Li-
ma, Dulce Campos Cardcso. Ar-
naldo Greenhalg Lins, Hero
Gonçalves, Paulo Epaminondas
Ventania Porto, Irene de Almei-da, Darcüia Pereira Lima. José
Galante de Sousa e Aiitoíf A.e-
xis de Azevedo.Psicologia — Prova escrita, às
15 horas: Alaim de Almeida Car-
nciro, Nhr.mbicai Carajaté Amo-

tino Fernandes Viana, Lais Has- rim, Maria Rita Soares de A11

SECRETARIA DE EDUCA-
ÇAO E CULTURA — Dcparta-mento de Educação — Designa-ções — Professoras PrimariasAmélia Granafei e Irene Morei-ra da Silva Lima para a 10." O.E. E. — Transferencia — Prol.Primaria Regina Boisson, da Es-cola 4-6 José Pedro Varela pa-ra a li.» C. E. E.— Divisão de ObrigatoriedadeEscolar c Estatística — Despa-chos do Sr. Chefe — JosafatKmita, André Herman e JoãoAugusto Garcia Senna Júnior —Complete os selos do atestado devacina. Dilza Barbalho Passoso Salustiano Pereira César —Compareça para esclarecimen-tos.I^onic Jardim Soares, Cecíl'ir'.e Freitas Braga, Anesia Andra-de de Araújo e AI011-0 d? OU-veira — Submeta-sc á inspeçãode saúde.

selmann, Hilgard Sternberg, Ma-
ria das Vitorias de S. Ferreira,
Mareus Vinícius Nunes de Bri-
to, Lucío de Castro Soares, Ivan
Porto Domingues, Soraíina Pi-
nheiio Barroso, Romaldo Ma-
chado, Valmir Duarte Gomes,
Vanir Cataidi Machado. Aléia
Lemos de Castro, Ana Barrafa-
to, Franldln Viana Torres, Mar-
garida Barrafato Zicari, Maria
do Carmo Quaresma, Paulo Au-
gusto Alves, Ivná Taumaturgo
Mendes de Morais, Déia Sousa
Pereira, Helaisse de Abreu Cha-
gas, Gllda Carneiro da Rocha,
Damina Zakhia, Manuel Anto-
n o de Olive.ra, Regina Alves de
Figueiredo, Maurilio Augusto Le-
févre Pilho, Milton ds Matos
Gaspar, Jose Castro de Pinho,
Nestor Franco Buriamaquí, Ar-
mando Colarcs Chaves, Jardeli-
na Meneses Bastos, Gll Mirili,
Laudlte Ferreira de Lima, Mi-
nalda de Almeida, Sinaldo Sa-
les dos Reis, Diná Mallet de
Lima, Alberto Scorza, Alipio
Ferreira Adão, Paulo Gonçalves
de Albuquerque, Maria Luiza
Fernandes c Renato Percy
Bueno.

Química Oroanica — Bernar-
dc Ferrar, Fredssvino Pontes ; icüsfeld.Meireles, Benedito Carios Gou- i Noígveia de Medeiros, Carlos Ferraz,
Maria José Garriga dc Meneses,
José Ataliba 0:a'nis Aboim Go-
mes, Júlio Alves Ferreira, Albei-
to Ottcni Ribeiro Franco, 0:li-
ion Ferreira Guarita, Maria do

\ Fatrocinio Delgado, Flavio Maiaa Teixeira, Dirce de Carvalho, Sa-
lustiano Pereira César e Emilio
Nasser.Musica e Canto Orfconico —
A's 9 horas, no Instituto de
Educação, á rua Maria e oarros
11. 227 — Sebastião Pereira dos
Santos, Ornelia Pacheco Mace-
do, Arlette Moreira Dias, Rosá
de Almeida Faria Rocha, Luci
Almeida dc Oliveira Santos, Ju-
dite Macedo Soares Silva, Dirce
Lontra Machado, Zafira Bres-
ciani, Judite Sgarbi da Fonse-
ca, Silvia Tavares Lacerda, Edi-
te de Sousa Lopes, I-Iaydée Ri-
beiro Fragoso, i-Iai;dce de Ma-
galhães Seabra, Geralda Tava-
res de Lacerda, Clotilde More--
ra, Cel.na Vale Vieira, Dulce
Caubí, Esteia de Arvelos Spino-
la, Diná Gracíf Bucos e Lourdes
Leite Cerqueira.

drade, Sebastião Brito Filho,
Romeu Rodrigues da Siiva, Vera
Pereira, Marlnete Alves de Faria
Lemos, Áurea de Matos Xavier.
Maria de Lourdes Tavares Gon-
çalvcs, Gilda Carneiro da Rocha,
Diná Goulart, Haidée Menezes
Sanchez, Otavia Saldanha, Ma-
ria Sampaio, Adelaide Vascon-celos Chaves, Adclir Ferreira deAlmeida e Albuquerque, Hilia
da Silva e Oiga Monteiro de
Earros.Psicologia — Prova oral, ás
9 horas: Alaim de Almeida Car-
neiro, Nhambicaí Carajaté Amo-
rim. Maria Rita Soares de Mou-
ra. Sebastião Brito Filho, Romeu
Rodrigues da Silva, Vera Perci-
ra, Marine.e Alves de Faria Le-
mes. Áurea de Mates Xavier,Maria de Lourdes Tavares G011-crives, Gilda Carneiro da Rocha,Diná Goulart. Haidée MenezesSanchez. Otavia Saldanha. Ma-ria Sampaio, Adelaide Vascon-reios Chaves. Adelir Ferreira deAlmeida n Albuquerque, Hiila daSilva c Oiga Monteiro de Bar-
res.Alemão — Prova escrita, ás 9horas — Alba Abramant Pin-kusí:ld.Alemão — Prova oral. ás 15horas — Alba Abramant Pin-

Os candidatos da listasupra que não tenham apresen-tado todos os documentos exigi-
4es para a sua Inscrição, só se-rão admitidos á matricula, casovenham a ser habilitados, noconcurso a que so vão submeter,se satisfizerem plenamente asexigencias constantes da alineaA, das Instruções 11. 21.Os candidatos devem vir mu-nidos, para as provas escritas,de cancta-tinteiro ou lapis-tinta.

— Segunda chamada do con-
cUt òj u j hn^.iuaçuo — i^s pro-vas v.wj.*uí.s e oia*k:, de c.ia-

1 mada, ao c-neuvco de habiUcs-DIRETO. wTA Düj EDUCAÇAO çao lie Sooieio^ia, j.,xacema«ica,- ivai,u»ai, Portugucs e
Psiecioaia 1 ealizar-se-ao, auia-
nhã, 21a side cies ca u niversidaae
u -a^a i>uq«e d2 Caxias 11. 20,
Lrrôo do i.-aehado;, comcrme
diaci im.iiaç-o r.oaixa publicada;fíccicicgia — Prova csjrica, as
9 noras: u'anlr u..ca.dl, Alia

| áaiiãii-.a, Marjar.da B..rra.atj

DE ADüLTOo E DIFUSÃOCULTURAL A transmissoradesta Diretoria irradiará hoje, oseguinte programa:A's 13 horas — Educação Mo-ral e Artística (Para as escolastécnicas secundarias). EducaçãoNacional, palestra pelo professorMaciel Pinheiro.Suplemento Musical (ãcompa-nhado de comentários) : I —Saint-Saens — Le Cygnc. II —Chabrier — Espana, — Rapsódia.III — ICreísler — TambourlnUnnois. IV — Mendélssolin -La fileuse. V — Wagner — Na-vlo Fantasma — Baiada VI —Dcbussy — Prclude á 1'aprèsmidi d'un fauna.Das 17 horas e 18 horas —Jornal dos Professores — Noti-cias — Comentários — Resenhabibliográfica, pelo Sr. Raul dosSantos Jacinto. Suplemento Mu-sical — Primeira parte — CésarFranclc — Sonata em lá maior.Segunda parte — I — Eeirni —La Somnambula. II — Wagner— Lohengrin — Acto III —Ad-eux de Lohengrin. III _ Do-libcs — Lalcmá — Cj va la Jeu-no indoue. IV — Lohengrin —Elzas Traum. V — Messagcr —Veronique — Acte II — Duo dal Escarpolette. VI — Wagner —Lohengrin — prelúdio. VII —* »rdi — Força dcl destino — LaVergine degli Angell. VIII

aieari, Paulo Augidío Alves. Le-
íena Machado V/ernòo.c, íáieia
Maria de (Jirvallio da Silva,
Nestor r.aneb Buriamaquí, Ar-
mando Oo.ai;s üiiaves, Gil Mi-
rill, Lautiitu Ferreira de Lima,
Mir.alda oe Almeida, Sinaldo
taies dos- i-iois, Aioen,o Scora».
Renato Pcrci Bueno, LlndalvoLenen-a aos Santos. Docío Gui-
marâes do Abreu, I.iOacir Mo-
reira da Ccsca Lima, Osvaldo
Monteiro Palma, Vinícius Car-les dos Santos, Maria' Emiiia
Amaral de Melo e Cunha, An-
tonio Alves Ribeiro, CarinenRodiigues, Alipio Ferreira Adão
e Pau.o Gcnçaives de Aibuquer-
que.Sociologia — Prova oral, ás 15horas: V/anir Cataidi Machado,Ana Barra.ato, Margarida Bar-rnfato Zloari, Helena MachadoWeinecii, S.-la Maria de Car-valho da Silva, Nestor FrancoBuriamaquí; Armando ColarcsChaves. Laudi.e Ferreira de Li-ma, Minaldo de Almeida. Sinal-do Sales dos Reis, Alberto Sccr-za. Renato Peveí Bueno. Lin-daivo Bezerra des Santos. DeeioWagner — La Valkyrie — "In- Guimarães' de Abreu, Moarircantaticn du feu". IX — Gior- Püoreira da Costa Lima, Osvaldodano — Andrja Cheníer — Im- i Monteiro Palma, Vinicius Car-proviso. X — Wagner — DleFccn — Ouverture. XI — Mes-eager — Mo isieur Beaucaire —Le Rossignol. XII — Bizet —- •, . --— "... Ar du Toreadar. XIII — Mo-

§íu-n D,iI'!0 úa' "art — D-n Giovanni — Maria-
** 1 ? Feinandes de Sou- mina — II catalogo. ilIV kl"- f  »sa, Marvinlio B.lmiro Xereni, baitd — Marouí  La Caravaiie '^s 0 li°rilc: Pedro Barreto Gal-

SfííJai\°r {llglÍ?t0, Arcemiro de XV — Coito — Mefi&tofel" -- Í v"° Nctc« Semira Khuri dc An-Paula, Mario Choinpre, Celina Ave E'»rno *' w ! drade. Zilá Santcs Moreira. La-
Das ia i-i io hnrni — ini—ni ' fayctte Rodrigues Pereira Sobri-

a°~Tp^remcs 
dCIUradPoa1' A- 1 Sluna^ No^nha"^ Sfe

diretoras das íscolaT e e' I ^33ma-L^vi!lla Sajnçaio Correia

ics dc-ã Santos, Maria EmiliaAmaral de Melo e Cunha, An-tonio Alves Ribeiro, CarmenRodrigues, Alipio Ferreira Adão.Paulo Gonçalves do Aibuquer-
que e Francisco Torres de Sousa.Matemática — Prova escrita,

Rocha Benjamim — Ccmnnr-'-çam á 2.R Secção para esclare-cimentes.
DE RFTTT- *-*w~ i xvianeni, uooerto veiasco K.opp,

de nronri-de^ ?;!2 I Lauro Antonio Hildebrandt. Hal-
late "71 —"c^hra 1 m fSS, j;,la o icln.'' lev Jansen, Carles Doria Araujo

2-5005- b"eT hS 5S"I 2° cr'lc21"0?. destinada a provi- Icranjeira, Iolanda do Me'.o No-
123 - Co'br":" s23re reparacues e n gueira. Mario Schort e Azevedo,aparelhos de radio, pertcnoenicj Alziro da Fonseca. Martins- r,ar-

li

DIRETORIATransrRua Ibiracoá,se sobrereira  _ t35:000?: rua Montevidéu 5Ó0 —Cobre-se sobre réis lO:C03SQ0C-rua Rir-chueio n. 128 -- c-ore-se sobre réis 102:5005: rua Mar-tins Ferreira n. 47 — Cobre-5;»sobre 130:00?3; rua PinheiraGu!r->-r es 11. 05 Cobre-se -a-bre 35:0033: Estrada dos Can-eí-
ps s!n — C-jV-. •••¦>r-'r.v-

nj E-i^ filha w _

ás escolas munioipaia.
N>

UNIVERSIDADE DO DISTRT-TO FÕ2DERAL —¦ Relação doscandidatos chamados hoje, dia9, áp í) heras, na sítíe da Uir-versitíade do Distrito Federal, áTy.r-x Duque de C:-"p.s 11. CO:Luiim — Alaim de Almeida

SECRETARIA DO INTERIORE SEGURANÇA — A a^tci da0'irv.c verde — O Governo ütu-hicipal está agindo na defesada população — Do Gabinetedo Comandante Atila SoaresSecretario Geral de Interior eSepurança, recebemos a seguintenotn:"Em face do inesperado au-mento verificado 110 preço dacarne destinada ao ãbastecimen-to do Distrito Federal, o Sr.Prefeito vem procurando enca-minhar a-s providencias nacessa-rins. no sentido d-* promover adefesa, da pcpulação.A legislação vigente não atri-bue a Prefeitura o controle do
preço de;se ou de qualquer ou-tro penero d^ consumo.O Sr. Prefeito procurou, hen-tem, e voltará a entender-senoja çcm o .Sr. Ministro daAgrricjLtvra. afim de que sejoinnsccn.adas medldes ecauteiado-ra-! c'o interesse coletivo.Autorizada polo Sr. Prjfeito,a Secretaria Geral de Interiore SeTur-iiça soücücu á Direto-ria de Abaitecm^^n.to fize^s® re-unir em seu Gabinét? cs mar-chsntas, no rbjetivo r'» e-tuda-rom a .ç-tuaçuo, visando norma-hza-la." ¦*

DTRETORÍA DE SEOURAN-ÇA _ Transferencia de sede deDeiegacia — Passou a funcionar"o P£?c'-P sit0 á rua Ana Nerin.° 480, desde o d'a 5 deste mês,a Delegacia da 21-EN, cujo tde-fone tem o n.° 2D-0G73.Comparccjncnics — ao Gabi-neta cio Diretor, hoje, ás 12 lio-ras, os guardas Anísio Alves daCosta e Darci d d Sousa Santose as 14 horas, o escriturario JoséRibeiro da Mota, o fiscal de 2.aclasse Manuel de Menezes e osguardas Sevvulo Rodrigues e Ar-quimíno Coelho; — á Delegaciado 2.° D. Policial, com urgência,em qualquer dia util, das 13 ás15 horas, o guarda Jorge LoreíoBahia: — á Delegacia do 9.° D.Policial, em qualquer dia util,dentro de.s horas regulamentareselo expediente, o guarda AntcnioFerreira Couto: — ao Juizo da3." P. Criminal, hoje, ás 12 ho-ras. o fiscal cie 1.® classe Valdo-mar Corre a Caniara e os guar-das Antonlo de Oliveira e PauloGarnett Santana: — e ao Juizoda 2." V. Criminal, ás 12 horas,o escríturrrio João Abib Sliam-mas. — (Of. 1.070 .Com a maxima urgência, aoAimoxarifado. afim de receberemguias de uniformes, os guardas :Álvaro Augusto da Silva, ArcinioFerreira da Silva. José AntonioPacneco, Edgar Teixeira Pinto,Raimundo Aleixo, Mario HissaAvelino Torquato, Altamiro Tei-xeira. — Esses guardas deverãoapresentar-se munidos de memo-randa, das respectivas Delegaciase afim de receocrem seus unifer-mes, os soguint-s guardas : —Luís Mendonça Ribeiro, AlcidesWandolli. Hercidcs Dambcs, JoãoCarlos da Silva, Abelardo Mar-ques Guerra, Aníbal Pereira dasVirgens, Cosme Augusto, JoãoCândido Martins. Domingos Bou-zada, Eliziano de Melo Medeiros,Vicente Ferreira de Paula, João"ortez, - - — —

glo, Jose Maelmdo, Plácido Te-norlo da silva, Hamilton Lldlode Oliveira, Manuel Fernande/;Guimarães, Minottl SanfAgataNeuriel Jo.iqulm da Silva, Ma-nue! Cnnd.do de Sousa, AntonioProença, Irlnou Nunes, Jose Bis-
po dos Santos, Eduardo Soares dcPaula, Fernando Dutra da Silva.Vicente Ferreira Barros, Ivo daCosta Feij-i, Alfredo Estevcs dcCarvalho, Antonio Cordeiro daSilva, Valdernai Nascimento Ne-to, Franklin do Ca; valho Gomes,Vitalino Ainanclo Pereira e JoseAleixo Pereira.E' obrigator.a, para a retiradade uniforme do AirnoxarUado, aexibição, por parte do guarda, darespectiva carteira funcional.Ao Gabinete do Diretor, hoje,ás 14 horas, o fiscal de 1." classeTiago Benigno dos Santos.Transferencias — da 10-TJ
para a 9-GL, o guarda 1.318,
Adelino José Batista; — da 12-CP para a 23-AT, o guarda 1.433,Laurino Ribeiro Salsa.

SECRETARIA DE VIAÇAO,TRABALHO E OBRAS PuBLI-
CAS — Diretoria de Fiscalização
de Obras e Instalações — Atos do
Sr. Diretor — Designação : — do
medidor de 2." classe, José da
Cesta Barbosa, para a Comissão
Especial de Vistoria, 110 serviço
do levantamento topograüco queestá sendo e;;ecutado pelo Auxi-
liar de Engenheiro Júlio César
Paria Cardoni.Despachos do, Sr. Diretor —
Processo : — Carlos Matos Gui-
marães Júnior — Deferido, nos
termos da informação e em face
do art. 14 do decreto 2.124.

DIRETORIA DE OBRAS —
Comparccimentos — Com ur-
geneia, 11a Secção Pessoal, mu-
nidos de três fotografias 3x4,
dos seguintes operários:

De DE — João Vitalino Rodri-
gues — Carpinteiro contratado.
De DG — João Cortez — Tra-
balhador contratado. De 1-DVFlavio Uirassú ds Macedo Sil-
va — Trabalhador contratado.
De 2-DV — sebastião Francis-
co Alves — Pedreiro contratado;
e Nilton Fernandes Braga, Pau-
lo Alves do Carvalho e João Gar-
cia — Trabalhadores contrata-
dos. De 4-DV — João José Per-
nambuco e Raul José Bessa —
Trabalhadores contratados. De
G-DV — Joaquim Antonio de
Araújo, Albertino José de An-
drade e Cícero dos Santos —
Trabalhadores contratados. De
9-DV — Nilo Pedro de Alcan-
tara — Trabalhador contratado.Guia de Exportação — O
Sr. Secretario Geral ds Viação,Trabalho e Obras Publicas re-
solveu designar o engenheiro-
ajudante — José Henrique daSilva Queiroz paia, sem p.ejui-zo de suas atuais funções, auxi-liar os serviços de organizaçãodo Guia dc Exportação do Dis-trito Federal da Secretaria Ge-ral de Viação, Trabalho e ObrasPublicas.Aceitação dc propostas —
Dc acordo com o despacho doSr. Prefeito, de 3 do correntemês, foi aceita a proposta daCompanhia Industrial e Cons-trutoi-a cio Rio da Janeiro paraá execução das obras da calça-mento da A v *' ;ues Al-ves. Ipdo dos armazéns.Designações —• Para teremexercício: cm G-DV, o fiscal —
Mario do Couto Reis; e em7-DV, o trabalhador contratadoAntonio de Sousa.

MONTEPIO DOS EMPREGA-DOo MUNICIPAIS — Secção dcEmpréstimos — Despachos doSr Diretor — Sebastião Cardoso,Abelardo Sinieão de Paiva eAmérico da Mota Pereira — Res-tituf.-se de acordo ccm a infor-inação.Martin, de Oliveira — Indefe-rido, proesdendo-se nos termosdo parecer do Sr. Sub-Secreta-rio.Despachos do Sr. Secretario —Lindolfo Teixeira — Pague-se aHaron Eii Divan exigindo prell-minarmente a prova de quitaçãode impostos, nos termos do art.98 do dec. 4.612 de 1934.Ramiro da Silva Jordão — Cor-tifique-se.Eugcnio Silva — Indeferido.E' irrevogável o mandato quan-do se tiver convencionado que omandante não possa revoga-loou so fôr em causa própria a pro-curação dada, conforme determi-na o art. 1.317 do Codigo Civil.Despacho do Sr. Chefe da Soe-ção c'e Empréstimos — Hercula-110 Alves Vital — Restitua-se acertidão, mediante lecibo.Exigências do Sr. Chefe daSecção de Empréstimos — JoséVieira — Compareça. Hilda deSeusa Pinto — Junte proposta •'
suplementar. Pedro Gamarano— Junte cheques de 1D37.Despaches do Sr. Diretor —Herdeiros de Carleta Vilela Go-mes — Assine cs títulos respe-ctivos.Despachos do Sr. Chefe deSecção de Alugueis e Pensões —Herdeiros de Manuel FernandesTiago. Herdeiros do Álvaro Fon-tes Pereira — Satisfaçam as exi-gencias. Raul Werneck Teixei-ra 1 1 Castro. Maaclr Goulart.Avelino da Silveira Pasccal —Compareçam ao Montepio.

CONCURSO DÁ PREFEITU-RA — Candiuatas clasificados noconcurso para preenchimento decargos iniciais da Secretaria deViação, pedem-nos informar aosseus colegas da concurso que e^-tiveram 110 gabinete do Prefei-to, onde fize.am entrega de ummemorial pleiteando o preenchi-mento das vagas existentes, ten-do dite o Sr. Henrique Dods-worth que vai providenciar jun-to ao Secretario da Viação paraque sejam organizadas as listasde promoções e as respectivas va-gas para nomeações.Procurado pelos mesmos inte-ressados, o Sr. Edson Pas=os dís-se já ter providenciado junto aosdiretores gerais para o forneci-mento daquelas listas.

NA POLICIA E NAS RUAS

O incendia <lc liontcm em
São Gonçalo

TttSS ESTABELECIMENTOS CO-M3RCIAIS DESTRUÍDOSPELO FOGO
Em S. Gonçalo, hontem, ás prl-m^iras horas da manhA, foi a po-pulnçào daqusln pacata vila des-

pertada por um violento Incêndio,
que cm poucos minutos reduziutrôs prédios n escombros.O fogo teve inicio da casa n. 014da rua Dr. Francisco Portela, ondeera estabelecido com a FarmaciaMangueira o Sr. Alccblades Pc-reira da Silveira.L030 que se verificou o lncen-dlo, íoram solicitados os socorrosda Companhia dc Bombeiros dcNiterói, que sem demora seguiu
para o local, com todo o mate-rial dc que dlspòc. Em virtude,
porém, da grande distancia a ven-car entre Nltcrol c a vila de SãoGonçalo, quando os bombeiros alichegaram Já as chamas haviamreduzido a uma grande fogueirao prédio da referida farmacia e
Já devoravam os prédios vizinhos,ns. 012 c 016.No" primeiro destes era estabe-lccido, com negocio de secos emolhados, o Sr. Nelson PereiraGonçalves, -e no outro exploravao Sr. João Gabriel o comercio defazendas e armarinho.Todos trôs estabelecimentos fo-ram completamente devorados pelofogo, pois os bombeiros não pu-deram evitar que tal acontecesse,embora houvessem empregado osmaiores esforços no combate áschamas.Os prédios destruídos eáo de
propriedade do Sr. Joaquim deAlmeida, que os tinha segurados
pela lmportancia de 70:0005000.A farmacia, onde se originou oincêndio, estava no seguro por20:0005000, e o estabelecimentode secos e molhados por 12:0003;o armarinho não estava segu-rado.Nos fundos deste residia, comsua família, o negociante JoãoGabriel, que, auxiliado por algu-mas p-ssoao, procurou ainda reti-rar do seu estabelecimento algunsmoveis e outros objetos. Nessemomento, foi também retiradados fundos da casa, e Já desfale-cida, Rosímlra Rodrigues Pereira,empregada do aludido negociante.O Sub-Delegado de Neves deter-minou a abertura de inquérito
para apurar a causa do sinistro,devendo ser procedida hoje a ne-cessaria pericia pelos técnicos daPolicia fluminense.

A MAXIMA GARANTIA
SEGUROS

Sul Anisrica Terres-
tres, Marítimos

e Acidentes
EM TODO O BRASIL

C. Postal 1077Rua Buenos Aires, 31TKL. 23-2107AGENCIAS E SUCURSAIAS
  (C 35930

Um menor marto por
automóvel

Um automovel, que corria pelaE~trada Rlo-Petropolls, atropelou,
proximo á cancela da estação deCordovil, o menor Zamil, de 10anos, colegial, filho de Pedro Na-
gib, residente á Estrada do Qui-tungo n. 339.A infeliz criança teve morteimediata, sendo o cadavcr reco-lhido ao Necroterio do InstitutoMedico-Legal, pela policia do 21°Distrito. Evadiu-se o motoristaculpado.
Atropelado por um auto-

movei cm Niterói
Ao passar, hontem, á tarde, cmfrente á Matriz de S. Lourenço,á rua Benjamim Constant, na vi-zlnha capital, foi atropelado porum automovel o soldado do 11°Regimento do Infantaria José dcSousa, branco, dc 23 anos e mo-rador á Vila Ipiranga, sem nu-mero.A vitima sofreu ferimentos con-tusos 110 frontal, 11a regl&o ma-l?.r direita e na perna esquerda,além de escoriações generalizadas.Depois dc medicado, foi o re-^rrido militar recolhido ao quar-tcl do sua corporação, não tendoa policia tomado conhecimento daocorrência.

O N. I'. 3 descarrilou cm
Cruzeiro

NAO HOUVE NENHUMA VITIMA,LIMITANDO-SE O ACIDENTEAO.3 DANOS MATERIAIS
Na estação dc Cruzeiro vcrlfl-cou-sc hontem, maU um acldcn-tc com um trem da Central, fe-llzmcnte, sem consequenclas gra-vos.Ha, apenas, a lamentar os es-trsgcs causados no material e otranstorno que adveiu aos pas-3agelros,O trem cm questão foi o no-turno N P 3, que partiu, ante-hontem, de Alfredo Mala, tis 22horas, rumo a S. Paulo.Ao passar o comboio na chavedo Frigorífico Pianchi, naquelaestção, descarrilou um carro dasua composição, arrastando os dc-mais vagões.O N P R ficou atravessado noleito ferroviário. Impossibilitando.dc?tarte. o trafego por ali.Em consequencla do acidente,o trem N P 4. procedente da Pau-llcéa, ficou retido nas proxlmlda-des d« Cruzeiro.Logo após haver recebido a co-munícação do acidente, a admi-nistração da Central do Brasilprovidenciou pnra eme partisse dcBarra do Piraí o necessário socor-ro. afim de ser desobstruída a 11-nha c' consequentemente restabe-lecldo o trafego, o que se deu.Em virtude de^se foto. o N P 4chegou a Alfredo Maia com umgrande atrazo.

Atirou na cx-auiantc pa-
ra intimida-la

ESCANDALO NUMA- P3NSAOALECRE DA RUA CONDE LAGEConheceram-se ha trüs meses,no banho de mar da Pra!,a dasVirtudes, ,o Investigador Arauime-des Nunes Filho e E'.2a de Carva-lho, do 20 anrs, moradora napensão alegre da rua Conde La-ge n. 23.Tornaram-se. denois disso,amantes, sem contudo a raparigadeixar a vida irregular que* sem-pre levara.Arquimcdes conformara-se coma sltuacfo e só denois da 1 horada madrugada se ia encontrarcom Elza.-Ultimamente, o policial se to-mara de cinmes pela nmante, coma qual acabou brigando, dela seseparando.Passaram-se os dias o. Arquime-des percebendo a indiferença deElza. foi procurá-la, hontem, na-ouela pensão, para verberar o seude?amor.Discutiram e o policial, no augedo despeito, sacou o seu revólvere alvejou a ex-amante, que esca-
pcu milagrosamente de ser atln-
glcia pelo. projétil.Atraído pelos estampidos, foi teràquela pensão o guarda civil 535,
que efetuou a prisão de Arqui-medes e o conduziu á delegacia,apresentar.do-0 ao comissário Ar-
qui medes Pinto Amando.Na delegacia, o investigadoracusado declarou que disparara otiro somente para intimidar Elzade Carvalho.
Um sem trabalho atro-

peladoPerambulava pela rua da Cons-tltulção, hontem. á. noite, o semtrabalho Antonio Gonçalves Sal-
gado, morador no Morro do Sal-
guclro, quando foi colhido porum automovel, sofrendo contu-sões c escoriações no corpo.¦Socorreu-o a Asslstcnoia, de-
pois do que Salgado sc recolheuao seu domicilio.

Tragicamente!
ASSIM A COSTUREIRA EM-CERROU O SEU ROMAN-CE DE AMOR

Foi na cidade de São José dosCampos que nasceu o romance,da costureira Julia de Sousa. Al'conhecera o comerciario Cicero-dc Oliveira, dele se apaixonando.Voltaram a esta Capital e pas-saram, então, a viver em co-.mum. Tempos depois, Julia íotresidir ã tua do Catete n. 278,tendo Cícero, enfermo, partidopara a estação de Paulo Fron-tin, em busca de melhoras, ten-do. porém, deixando de mandarnoticias. Isso causou suspeitas aJulia. Surgiu-lhe á. mente a-idéia de outra mulher através-,sando-lhe o que supunha o ca-minho da felicidade.Antc-hontem, 6. tarde, a cos-turcira saiu de casa e se trans-
portou inesperadamente para.Paulo de Frontin, dirigindo-se"lego que chcgou á casa do aman-te. D3fron'ou-se com ele e trocouligeiras palavras relembrando o
passado...Em seguida, tirou do bolso umfrasco de veneno e ingeriu todo'o conteúdo. Naquela cidade não,havia um medico no momento.jCícero pô-la num automovel edesceu para o Rio, Ao chegar a,esta Capital, ao Posto da Assis-tencia de Campo Grande, porém,,a infeliz ,|4 era cadaver.

O caso foi levado ao conheci-mento das autoridades do 28."distrito, que providenciaram a'remoção do cadaver.
Delegacia Auxiliar de Dia

Das 12 horas de hoje ás 12 ho-1raõ de amanhã, está de serviço
na Chefatura de Policia a 3.a De-legacia Auxiliar.
Gravemente ferido por

um automovel
No Largo do Estacio de Sá,foi colhido . por um automovel,hontem, á noite, o menor Mil-ton Gama, do 15 anos, moradorá rua Pereira de Almeida n. 71,o qual foi socorrido pela Asssten-cia e, em seguida, internado noHospital dc Pronto Socorro.Sofreu o infeliz rapaz fraturaexposta do ocipitai c o seu e6tado.é bastante grave.

OS "OLHEIROS" E OS
CASINOS

Não se compreende a presen-lça de "olheiros" de automoveistnas Imediações dos nossos casi-nos. O numero de guardas da.I. T. destacado para o serviço;de vigilancia do trafego, nas cir-,cumvizinhanças daqueles centrosde diversões, é mais que sufi-ciente para manter a ordem do.transito e garantir os automoveis-estacionados. A intervenção do"olheiro" só se justifica onde ha.ausência de representantes daInspetoria do Trafego.As diretorias dos casinos. para'comodidade de sua clientela e|segurança dos proprietários de-'automoveis, poderiam entender-se com a I. T. e suprimir aatuação dos "olheiros."

Vitimas de acidentes cm
Niterói

No Posto do Pronto Socorro d 2Nftgrol, foram mocilciaclaa homemas seguintes pessoas vitimas deacidentes:— Aristóteles Teixeira de Ü.3-zende, branco, casado, de 43 anos

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

TRIBUNAL PLENO
li.1 Sessão, em 8 de Junho dc 1038

Presidente, Ministro Bento de
Faria. — Procurador Geral da He-
publioa, Dr. Gabriel de Rezende
Passos. — Sub-Secretario. Dr. Allx
Ribeiro dc Avelar.

A's 13 horas abriu-se a sessão,achando-se presentes os MinistrosEduardo Espinola, Carvalho Mou-ráo. Laudo de Camargo, CostaManso, Otávio Kelly. Carlos Ma-ximiliano, Armando dc Alencar cJosé Linhares.
Deixaram dc comparecer, comcausa Justificada, o Ministro Pll-nlo Casado c por ter requerido li-cença, o Ministro Cunha Melo.O Ministro Presidente, submc-

teu ao Tribunal o requerimento
cm que o Ministro Cunha Melo
requeria 130 cilas de licença, a con-
tar de 7 do corrente. O Tribunal,
unanimemente, concedeu a licen-
ça requerida.

JULGAMENTOSPetições de Itabcas-corpus —N.° 26.G74. — D. Federal. — Re-lator, Ministro José Linhares. —
Paciente: José uomingos Ccelho.

de idade, residente á rua Pio Bor-1 Concederam a ordem, pelo voto dc
;;s 132, co:n íerida contusa nal desempate, Be por nl não estiver

rzjl&o frontal, em consequenclade uma quCda de bonde;Manuel Nascimento, branco,viuvo, Cs 52 anos de idade, rosi-drnte á Vila Ipiranga 307, comcontusõcs na coluna vertebral aonivel da região lombar, em con-ssquencia de quéda;Felix Oliveira, pardo, casa-do, de 27 anes de idade, moradorá rua Marquês de Caxias n. 223,casa 8, com ferida contusa no4.° e õ.° dedos da mão direita,
produzidas por imprensamento emum portão.
Diziam-se policiais para

tomar dinheiro dos presos
em Pctropolis

UMA NOTA DO CHEFE DS PO-LI CIA FLUMINENSEAs reservas da nossa
Patria

A VERDADEIRA SITUAÇAODOS REFORMADOS DE 1910A proposito da publicação quefizemos hontem, subordinada aotitulo /ls reservas da nossa Pa-tria, fruto aliás, de uma cartaque nos foi env.ada sobre a de-batida questão dos vcncimrntosdos oficiais de terra e mar re-formados, fomos procurados p:lo, , . , _vics-almirante re^ormedo Gusta-^ cla^clltcs, foi por S. Ex. determi-
va Coalho, can im H-rs» «ta* nada a abertura új rijorosa la-querito, afim de serem responsa-blliscdos os culpados, tendo ainda

Do gabinete do Sr. Chzfc de Po-lleia do Estado do Rio foi forne-cida á Imprensa a seguinte nota:"Tendo chegado ao conhecimen-to' do Sr. Chefe de Policia, porintermedia do Delegado da 6 a
Região policial, com séde cm Pe-tropoüs, que pessoas estranhas a
policia procuraram extorquir di-nheiro de pessoas presas ou deti-das em fase dos últimos aconte-

les Guimarães Patõrnostro (Al-gebra superior). Caries Albertode Sousa Borges, Pedro JoséNabuco cie Araújo. BernardoN. Henrique dc Nunes Couto,Samuel Tnb.acow, Moacir Alvesd03 Santcs Silva. Jcsé AtalibaOramis Abrin Gomes e Benja-m m Miçuel Farah. ,   Matemática — prova oral, ia Carlito Jcsé Bottgtròy,^s_6~GiõrV

vo Coelho, que nos disse eitareivada de erros a tabela dada áluz.Dcclarou-nos aquela oficialsuperior da Armada que a ver-dadeira tabela de 131„ é a se-guinte: — Ccnsral de Divisãoou vicc-almirante, 1:SGGSC3S emais 31S333 por ano exccdentea 25; General de Brigada oucontra-almirante, 1:£3GÇG5G emais 25$333 por ano excedentea 25; Coronel ou capitão deMar e Guerra 936S63S e mais1PJ333 por ano excedente, a 25;Tenente-coronel ou Capitão deFragata, 800?000 c mais 13S030por ano excedente a 25; Majorou Capitão de Corvcta, 633Í333e mais 12Ç3S3 por ano excedentea 25; Capitão ou Capitão-Te-nente, 500$00 e mais ÍOSOOO porano excedente a 25: Io Tenente.333$333 e mais 7$700 por anoe-teedenae a 25 c( finalmente.^.ortez. Jose Tcofilo, Horacio 2a Tenente. C00S00 e mais G~G00Bahia dos Santos. Hemeterio Se- por ano excedente a 23.tubil. Álvaro Fontes. Framcoscp I E- esta — arrematou o vice-Aníbal da Silva, Francisco Fer- I almirante Gustavo Coelho  areira, Josi dos Santos Júnior,1 verdadeira situação dos reforma-nnrlifn T^có WA rrin» rin» ^ — mm —

mandado Intimar, na referida cidade, vários cidadãos acusados daterem tomado parte na extorsão."
Fu^iu do Hospital de Alie-
nados e foi vitima de
grave acidente na via

publica
Estava Internada no HospitalNacional de Alienados, a viuvaXdalina Santcs, de M ar^os.Ilcntem, á noite, a ds mente,conseguindo burlar a vlgilanci-idos enfermeiros, fugiu daquelemanlcomio c, após pcrcorrer va-rias ruas de Botafogo ee dirigiupara á rua Jardim Botânico, ondopretendendo çmbarcar no bonden. 134. linha Gavea. foi vitimade vloienta queda, sofrendo fra-tura do craneo e varies contusòfs.Msdisada no Hospital MiguelCouto, a pobre senhora foi re-movida para a enfermar'a domr-nicomlo da Praia Vermelha.A policia do 23 distrito tomouconhecimento do íáto.

preso, sem preju.zo do processo deexpulsão. Voiaram pela conces-são os Ministros Armando de Alen-car, Carlos Maximiliano c Laudodc Camargo c contra, os Minls-tros José Linhares, Carvalho Mou-rúo e Eduardo Espinola.
1-T.O 23.758. — D. Federal. —

Relator, Ministro Laudo de Ca-
mar^o. — Paciente : Cesarlo Pin-to da Cunha. — Concederam a or-
dem, se por nl não estiver preso,sem prejuízo do processo de cx-
pulsao, contra os votos dos Mlnis-
tros José Linhares, Carvalho Mou-ráo c Eduardo Espinol .N.° 20.707. — D. Federal. F.alator, Ministro Laudo dc Ca-margo. — Paciente: Carlos JoséLeal. — Concederam a ordem pa-ra o fim de ser deferido o sursisrequerido pelo Pa lente, unanime-mente, sendo que os MinistrosCosta Manso e Carvalho Mou-rão consideravam prelimenarmen-ts inedoneo o meio do habeas-corpus.N.° 23.733. — - Piauí. — Rela-tor, Ministro Carvalho Mouráo. —
Paciente : Nicacio Alves Ferreira.Indeferiram o pedido, unanime-mente.N.° 2G.744. — D. Federal. —
Relator, Ministro * rmando dcAlencar. — Paciente : Luis PolloGalippoll. Concederam a ordem,so por al não estivér preso, sem
prejuízo do processo de expulsão,
contra os votos dos Ministros JoséLinhares, Carvalho Mouráo eEduardo Espinola.Rcviàão Criminal — N.° 4.309.D. Feedral. — (Embargos) —Relator, Ministro Otávio Kellj-, Embarsaute : Carlos de Lima Ca-mara Júnior. Rejeitaram os cm-barges. iu limine, . or serem lrrc-levantes, unanimemente.Conflitos de «lurlsdiçAo — N.°1.293. — D. Federal. — Relator,Ministro José Linhares. — Suscl-tante : o Quinto Promotor Publi-co. — Suscitado : o Supremo Tri-bunal Militar. Julgaram proce-dente o conflito para declararcompetente a Justiça comum (lo-cal). unr.nimemente.N.° 1.236. — Rio Grande doSul. — Relator, Ministro OtávioKelly. — Suscitnntc : o PromotorPublico do Termo de Bom Jesus,no Estado do Rio Grande do Sul.Suscitados : o Juiz Municipaldo Termo dc Bom Jesus c a Ju>-

petente a justiça comum (local),unanimemente.Recurso Kxtraordinarlo — N.°2.688. — D. Federal — (Embar-gos) — Relator, Ministro Bento deFaria. — Embargante : Dr. PauloBittencourt. —¦ Embargada : Kc-loisa Nogueira. Receberam os em-bargos para reformando o açor-dão embargado, julgar admissívelo recurso interposto e restaurar asentença da primeira Instancla doJuizo de Direito da 2.a Vara Civeldesto Distrito, unanimemente. Im-
pedido o Ministro Carlos Maximi-liano.
FALÊNCIAS E CONCOR-

DATAS
FALÊNCIA DECRETADAMonteiro Devesa & Cia. — O

juiz da 3a. Vara Cível (Io. Ofl-cio), atendendo á confissão de In-solvência tomada por termo, de-cretcu a falência dc Monteiro De-vesa & Cia., sucessores de L. Mon-teiro Devesa, estabelecidos ã rua.Uruguaiana, 143.O termo legal retroagiu a 37 deAbril ultimo; marcado o prazo de20 dias para as habilitações decréditos; designado o dia 25 deAgosto p. futuro para a assem-bléia dc credores e nomeados sin-dicos. Soares Nunea & Cia.Designado o Dr. ,3o. Curadordas Massas. Passivo declarado —*
79:9965000.

Falência denegada
João Pereira Cardoso — O Jul»da 6n. Vara Civel (Io. oficio) dc-negou o pedido de falência for-mulado por Joaquim Batista LI-nhares, contra João Pereira Car-doso. estabelecido á rua Santo'Cristo, 139.

ASSEMBLÉIAS DE CRE-
DORES

Estão marcadas para hoje, ás 13 Jheras, as seguintes:1». Vara Civel — J. A. Tel-'xeira. Vara Civel — F. CostaCia.
JURI

Sob a presidencia do juiz ArfFranco, funcionando o promotor-Rufino de Lol, o o escrivão do 2o.,Oficio Uchóa Cavalcanti, reuniu-,ce, hentem, ás 12 horas, em ses-são ordinaria o Tribunal do Jur!,'sendo Julgado o réu Jaime Verga-ças, que no dia 13 dc Julho de1937, cerca das 7 horas, no quin-tal de sua casa, á rua Soares Mel—reles. 66. matou Ponclano Ferrei-ra do Carmj, a tiros de revolver iporque nutria suspeitas da exls-tencia de relações ilícitas entre-sua mulher e a vítima.A defesa esteve a cargo do ad-vogado L. Neves da Cunha. O réufoi absolvido.
O Ministro Osvaldo Ara-

nlia depoz perante o
Juizo da l.a Vara

CriminalFoi, hontem. ao Itamaratí, oJuiz da 1.» Vara Criminal, Dr.:Emanuel dc Almeida Sodré, acom»-pnnhatio do escrivão de seu cargo,,afim de tomar o depoimento doMinistro Osvaldo Aranha numa*carta precatória procedente de SfioiSapé. Caçapava, no Rio Qrandedo Sul c referente a um processoali instaurado, tendo como au-tora a Justiça Publica e acusadoAdemar Floriano Rivaldo, delega-do dc policia, a quem sc atribuiua responsabilidade, como mandan-te. de um crime de morte pratica-do naquela localidade.O Ministro Osvaldo Aranha, que»fõra arrolado como testemunha,recebeu, imediatamente, em seu
gabinete àquela autoridade Judi-ciaria, prestando o seu depoimea-to.Isto feito, a carta procatoria^tiça Militar. Julgaym procedeu-| serA tíevolvldi para o Juiz detc o conflito para declarar com- prccante, naquele Estado Sul,



O America do^suc um dos bons GaleEu- A vltoria do Fluminense foi quarcas finals simples, femim-
quadros da cionde o tendo r sen °J GOALb justa e o scorc bastante signifi- nas, do Campsonato do Tennis.
-eJto ndv4J™-loD'as%retc^sO?f do ,Deeorrldo um mmuto qo inl- ^^equipes entraram cm cam- SPenhoraS Ma hicu (Franca) ba-
ouadro kh-'-ne"ro O clube ru- S-°. da 1>eleja ' Leltc c^10 po com a seguinte organizapfio: teu Miss Stevenson (Australia;
bro noils ulna ulthna derrota f'-lsotl> «"* Passa a Oto, que Fluminense — Nascimento; por 6|4, BIO. Miss Rollin Con-
fr ntc no Eremio da rua Pcriei' £om «'«»« alto vencc Tadeu, que Moisea e Guimaracs; Bioro, querque (Holanda) bateu a f=-
a^uardava o mm S,nvia ,£,nldo ?° soal em falsu. Simta Maria e Orozimbo; Novo- nhorlta Goldsmkit (Franga) por

francamcnte /rente Docorl;ldas !nlnutos' °sc?r clca' H. Celeste, Sandio, Fogueira (12. 6 1. Scnhora P. L. Landy
a unf nrande advcrsarlo |m estrcma e centra bem drlandlnho. (Franca) venceu a Srs. Hani'l-

Vs 2120 liOTas o S~ Case- Para Carola. que conquistao Bomsucesso— Ingles; New- tin (Franca.) por G.2, B;2.
mlro Santa Maria' luizdesiftnr- 200i <?° ®lnPate•-A08 2j mlnutos ton e Mario; Camisn, Neco Simples de homens — A Iugo-
do pava dirigir a'contenda tri- vHal nuf'e %om%^tiX dot C° Oto: NelsMio. Marzol, Paranhos slavia bateu a Tcheeoslavla por
lou o apito. cabendo ao Bctafo- 1 cabew 

'no 
2° tento di "?,?LoIo) • GracUm> p- Nunes 4:fi" 6!3' 6 2 e 6i3'

Sr. iT. de*Paula Ma- .-S?"1,.0 n"??,'3*10 Aa c0"i:lt> minWrave"1^ " PeI°ta Botr.fogo. ApSs'38 mlnutos do o'jogo iniciou-se com ataques Paris. 8 (H.) — Em dispute
noSl'?'n c? jogo, Oto bate um cor.cr que revezanos ate que Fogueira all- do Campeonato de Tennis, naErnani de Freitas. iJI S, P., ,?e4 a classlflcasao ' o 1 0 TEMPO i'cm Leite, rou em clire<;&o & meta, a bola quarta final de simples paranasculino, costanlio, lpals ccncorrcntes ins- que ceoe a Alvaro para const- fjCOu presa em uma po?a d'agua senhores, Pallada, da IugoslaviaPaulo, por Big Star c*!tos no concurso aoa.xo: Ambos os quadros emprega- fitSE; SSS* clHa*„ °nr?i c Sandro aproveitou bem, arre- bateu o frances Boussus porcria^ao do Sr. Amc- t„„„ ••nni,t«7 rmnr,-~ ram-se a fundo para acigantar- . c^ i messando com violencia e mar- 6|1, 316. 416, 6jl e 6 2; c Buggle.i de Caniargo c pro- T<W Daniel Blatter on no p.'aeaaJ. O America apre- ffieo At 3 minnte do °ando o 1" goal do Fluminense. dos Ks.ados Unldos. Vfnceu Des-Sr. Aivaro da Costa Carlos Cabral  93_155 ^ntwido urn team bem coheso. ^"carola estendf^p^- OJogo prossegue bem anima- treau. da Fran?a, por C,4, 63

Eurico de Oliveira. 3' Aii-JpH^nn^x? ni^ " viu todo3 os seus ataques "mor- ooo/1 
p^rromatn forSnnln^e«n Novell centra bem e Fosueira N?i semi-finals, duplas, paramasculino, ela- Calo M Caval'anti R4_ 14^ i r=renl na 1!nha mfidift botalo- ?^to <Mii°So^de AimortP^iar atira envlezadamente, obtendo renlioras, a Sra. Matiiieu, da

^ S?S,^U12- por, Si1" JK°M d» PoS' 1 guens?. A defesa rubra esteve =""ld°0 lXln,a°0 » tento rubrS 2° Opal do tricolor. Fi-an9a e a Srta. Yotfc, da Gra-
J"laie ,e Pu?ta' °S cria?ao g- jgg^g • f also Indeclsa e com multo pou- cimQ0' assU11' 0 f teut0 rul,r0- 0 Eomsuce«so rea-e mas n<i- Brctanha vcnceram a Srta. Kor-

^ toA- ^ss"n.'ia'L? pr2~ 7' 0. ™i: n rJ,n?M?V " ca compreensiio com a linhS de OS 0UADR03 da cmise-urt4n-iiwnd" o^ t"m- ner e a Sra. ,I,a:farr.;e (c-:-Srtaprlcdade do Sr. Jose Martins de Osvaldo Louieiro. .. 13. f te. dai os seus ataques pou- u ¦ OS QUADRO~> cia conse^ue, urminanao o .an trr]barnc) da Fran?a, per 6,3CMfi . , .T  co perlfxosos. O BotafSgo aprc- America — Tadeu (Oauehol, gS Fluminense c 713.Trat^dor. Jose Louren^o Filho. Nenhum alimento pode sut> sentando nssta primelra fase, Vital e Alcobiadcs: Pilizari, Og No 00 t«mno Vis caractc-'sticas . ,
££ olazao, 4 tituir o leite materno, noes pri- um football apreclavci, niio en- c Possato: Oscar. Placido, Gale- dQ wo nao nmdaram Parts, 3 (II.) -- Ilcsultaclo dosancs, S&o Paulo, por Gringazo e meiros seis meses de vida cxa ccntrou dificuldades em organl- jo. Carola e Pirlca. J B jogos rcalizacos hoje, nssta ca-

5°i 1 ni?!a'«0 € P^°Prie" crlanga. Priva-la desta lonte de zar avengadas i)erlgosas ao re- Boto.fogo — Auacre, Lino O Fluminense atacou maJs pital, em dlsputa do Campco-
Q nn aa^c do Sr. Silvio Penteado. sauda c quasi sempre condena-la auto do Tadeu. Bibi; Zarci, Del Popolo »Z6ze) cbtave o seu 3° aoal, por Inter- nato de Tennis de Franca: —
»• mYAV™  Tratador, Luis Conzi. a do»npat senSo a morte. A linha botafoguense esteve de Canal!; Alvaro, Lara, C. Leite, medio d.e Orlando, que arrcmss- Simples, para homens (quarta &a —com os resultados descon- — IPES. uma precisao absoluta, a "cos- Nelson e Oto. sou forta e de perto, apos pas- final): Sra. Halff, da Franga,» •
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^Notas E3sr>or*ti"vsi,s^

TURF SAWPeMMQ RlfUNDIAL 0 E 6 0 T BAL L VI GRANDE PREMIO CIDADE

,a Ai/Pll ¦ ¦ ir\r* r> r\ 4 fit riT\r\ DECLARACOE3 de CA3T3LO anlma os no3sos pntrloloa. Ss n e instalasSes da praija de espor- ravels a partlda Jogada polos I III Kill I If |/\|\Jf |f/l I
lAPI/LV 1^1 I IU L |J|J A V. II lalL/| I BU\NCt> tomporatura continual' nsalm, as tcs ioram vlsltaclas. O tacniuu brasilelros contra os polon.ses, w'w IVIv LS L* Jrll lUIIW
II II K f* T III llll Ill\ &1 ill lllvlJ pauTbllldades dos brnsilolvos au- da delesa?ao brasilelra nao es- acrescenta: iUvl\L I vLUI^Im VI\n^lUlilliv liiirdrnii.v, a (A. N.) — Fa!a- montarfto em conto por cento. eondeu a Otlma imprcss5o rece- "Se o jogo fol verdadelramen-

mo3 ao sr. onatelo Branoo, ptjs- bida, tendo as segulntes pala- to brilhante, cspoclalmahte na T> on 1 - Tnrt-i -vr> in n c n 1 i-mirt c sldonto da de:ega?fio brasilelra tlo UMA RECEPCAO AOS JOGA- vras para o Sr. Faucheux: qiie dlz rospelto A equips do fHJJC Uo CllTTJlTJUliJl lllo
. _ . Y __ . futcbol, na maahft do hojc. DOKES BRASILEIROS "Ja tenho visltado estadio3 Brasll, que — 6 preciso r^conhe-

3 „ H n c fl C Knhnnct P I JCiffltnOO s. S. csta conrianto no cxito malores, mas nunca vl uma pra- ce-lo — tudo fez para cativar a olo CUrrtUUo Ut? UUUUWU c " " do quadro braallelro, Domingo Bordcus, 8 (H.) — Nas ultl- pa de esportes tuo magn.flca admlra?uo do publico alsaolanu, M»ls tres c| 1.s apenas e cSlO- lentcs, foi Avzani. o reprcscn-
 proximo, contra o tchaco, tendo mas i10ras da tardo os jogadores como csta, quer nas suas pro- ao mesmo tempo cabe observar re'-}°s asswtlnQO a uma das tant; dp Automovel Clube Ar-nos informado: brasllsiros compareceffto a rece- porcocs harmoniosas, quer nas que Domingo em Strasburgo o ma" interessantes corridas ate gontino, pela sua ycrjormanca—,r jr n(ir/i/-v r/^pr) f*> X D T /^C , 's® 0 c3Aai!°J SfJSSS p.;:iD que lhes serft ofereclda no instalagSes que possue. Ao pn- jo^o da'i brasileiros careceu, de ascia, rcalizadas no Trampoilm notavel. Arzanl. ainda. foi quem

CLAoijI CU J UuJC L AiyXjUu A°S?ihS ToiiM uLtram » 6U- consulado goral do Brasll. Em meiro exame, pareceu-me que marieira gsral, d3 liomojeneida- uo c „r . , "'cUJ^r tfinpo' r"arc?u 1111 vol,la
mutii \ diffcll Vltorla^o'brc 03 segulda vlsitarao o grande sta- gramado 6 esplendido. E' o es- de, partloularmcnte no toeante a ' P9r9ue1,C3l.e do Circulto — 7 mlnutos e 32
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cada um, os programas, das rou- 1.600 metros; — 4:00{ffl00() — ^la"«as®0 „°aIsc...U"^Mmo !- !.'¦ , ' outro lugar, o mesmo liebdoma- a:j°3 do V0lante| AS ELIMINATORXAS DE HOJEnl&es do Sabado o Domingo, 110 Betting A s 15,DO lord.. Q s... c-a3tl!l0 Brrinoo nbro uma . kxiJ , , dario dlz que o'dirigente de uina Aw>prU equipe brasLelra se _
hipodromo da Gavea. , * valise e retira consider a vol quan- grande equlpe francesa acompa- Bpie^enlaia cm boaa condigo^s. Serao iniciadas, hoje, as provasNa corrida, do Domingo dispu- l Kadjar.. .._  tidade de telcgramas do feliclta- i.'/>'' - '¦ •" MM W$'$k nhou com o inaior interesse o caPaz enfrencar 03 volantcs eliminaiorias para o Circuito datar-sc-ft o classico Jose Carlos ue 2 Halo do L.ua:  ou - ^ recobiaoo de toda a parte do Jo^o dos brasileiros, declarando estranseiras. Gavea. Todos os volantes devs-Hguclrcdo, que marcarA a es- 3 Bracalela..  00 territorio bra3llairo, por motlvodo aos seus vizinhos aue d ess Java Houve rigorosa selecao de ho- rao se apresentar na pista ascstr6!a da excsjlente egua L Atlan- 4 Urussanga  oj trii'mfo sbbre os po:one3es. ver um dosses iosadores fisurar mens e caiios. Lscao inscriujs 8 horas, pois que somente hojetide, que, cin parelha com Mira- 5 Dlvertido 5J "Multos contos de re is devem v&.'J.:',-- „.K, v. &'¦' •?. ¦/ *" <«< cauioe 22 concorrentes, cs quais, com se realizariio estas provas, 11&0
gaio, enlrentara Negus. G tfeolar  00 ter sido gastos nostea cabozramas, fls eliminatorias de hoje, 6 pro- havendo nenhuma exeegao.A segulr os nossos leitores en- 7 Premiodo  — observa o Sr. Castelo Branco, m ^>m'k 'A R.FPOTTSARAM OS NOSSOS vavel. l'iquem reduzidos a 1/ ou Pela prinuira vez, as provascoiitrario publicados detalhnda- 8 Fleur d'Amour  - • 58 que diz: I vti''h''''iC'\ "CRAKS" ^ corrida de 12, Domingo, eliminatorias serao' rcalizadasmente os dois programas: _ . ^ ^ ^ I W$9Wk sem Peri°° dc ?rro, pode afir- com o tempo maximo de 9 mi¬ca carrelra — Pwni.o Nlebla o P^IMEIRO TELE<ora:ma IX. - >•v Bordcus 8 fH ) - Os io-a- *»ar-ss, o.erecera ao publico nutcs. Isto c, nenhum volanteCORRIDA DE SABADO — 1.000 motros — 4:0008000 — PELlciTAgocs FOI DO BOTA ?- aorfs brasileiros saborearam mals sensaolonais lances. Nao s:ra admitido & prova se naoBErriNG A s 16,25 horas. FOGO ' .IP. . ^ 'l SSto 4 Mltf as

i n, J p.' — "AvaUo que os nossos Jo3a- | jMT > if - mBKtSrr^ -jtfci' dolce jar nicnte. Alguns deles 22f.l?i?,12£8%»*'a q ' p
1 SS^nim  53 dores alnda cstavam no banlielro, - > HBSHfe 'W'¦ H demoraram-se no parque publi- 5?hC:^ Sir,,,-i '!=f ?,s'i  lo apos o J030 do Domingo, quando t ®,Sp - MbBBb JMt.. %, ' £ co enquanto outros assistlram a d°sPJ}V?"?° e„s_' 0 dn"Satania..  so nos chegou a Strasburgo o pri- v >' -••>'"»-".hs'<%.a uma sessao de cinema Esta varn a verdadeira erOsvaldo Aranlin 54 meiro cabograma do Brasil.com manh'i todos se levantaram tar- uma Srande corrida, p«Queni  50 nota ci6 urgente, envlado pelo fm0M de O tdcnico da eS Sr de tcmP° ^ue havl£l» J
? SaSh0 56 Ademar Pimenta, declarou ao t7 Mandarim.. .. • - •• lios^a grande \itoria. Em seguicia, r^nrpsprttn^tp dn. Aornpii Wn- Est/w ano, nao. uao tcliogaram as fellcltacfics da espo- |MHpA ^tr>. j, »« m» S rcnmicla% a Wo santes e todes dirigic7ft carrelra — Promt o Caduni sa e da fllha do Presldento Ge- i nrnlpln Hp trphio nam ho% mais audazes pilotos. 2 000 metros — 7:000(000 — tullo Vargas, euja loitura omo- r, 9 ^Et> ' ^ treino paia noje. q Automovel Clube

BETiraG — A's 17 liorae. cionou^nossos, rapa.es, pol|| ' Jj. ^ .% jj|
«Ntog5infp^i?raBffiaracimt St^bWdteSlftado^mf^enS cios" ° pubIico ha d~
todos estcs telegramas vindos do lfimacento, o que foi causa das
Brasil fazem bem ao espirito dos prolongagoes, pas a prova os
jogadores brasileiros, que, de vez musculos e o folego dos brasi-cm quando, me vein pedi-lcs pa- leiros. De outro lado a viagemra relor, afim de mator as sau- Parfs a Bordeus foi bastantedades da patria distante". longa e jtlstifica o dia de re-

pouso completo que concedi aosAPRECIAQOE'S DO PETIT PA- meUS pupilos.risien *' scbre os B-RASiL^i- "Amanlia comegarfi, o treinoriSoraso des jogadores que Do-
VAtw ft iA n » — Atuvciandn mlngo defenderao ao nossas co-

a participagno dos nassos patrl- res* ^,s^a tart^e ser6, por nos con-
cios na "Copa do Mundo", o cro- sagrada a encontrar -— se for
nlsta Paulo Brun cscreveu, no POssivel — um "onze" local paraPetit partsien, um interessants treinar as nossas reservas queartigo sob o titulo "Eis os bra- Domingo passado permaneceramslleiros com seus oaf6s e sur.s inativas".
guitarros", do qual extrafmos os
segulnte trecho: OS JOGADORES FRANCESES"Desta vez, — nao ha duvida.— os sul-americanos nao sao pes-soas tao singulares como os ar-
gen tin os... To mas 03 brasileirosna "Copa do Mundo". Eles sftorss'jcitadcs. Suas promegas fa-zem honra a suas pala vras. Ape-sar dos ventos e mards, cs^apan-do de uma rcvolu^ao de que sotivc-rf.ni conheeimento quando se  "
acbavam em pleno cceano, ea . -tj.-i
qual eles acrcditam, se estivessem IvConi<l;»«. o 5jraudi» jo&ndor nacioiial, caricatiirado com grande
no Brnsil. ficarir.m indiferentcs, orlsinalldade pelo J)r. Sotcro Cosmo, adlilo ;i liossa emt>ai\ada
os brasileiros esfcfio brilliando".  em Paris 

I As defesas eI z°nfes </e
f f**t*tais
/?o!^Fe'Vo' no*£/*OA£)tyA
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JOCKEY CLIM BRASILEIRO

As corridas de Sabado e Domingo

CLÁSSICO JOSE' CARLOS

DE FIGUEIREDO

CAMPEONATO MUNDIAL BE FOOTBALL

Cjmpòam-se do sete pareôs,
cada um, os programas, das rou-
nlões do Sabado o Domingo, 110
hlpodromo da Gavea.

Na corrida, do Domingo dlspu-
tar-60-à o clássico Jusé Carlos <lc
figueiredo, que marcará a cs-
estréia da excelente égua L,'Atlan-
tldc, que, cm parelha com Mira-
galo, enlrentará Negus.

A seguir os nossos leitores en-
contrarào publicados detalhada-
monte os dois iirogramas:

CORRIDA DE SABADO
1* carreira -

l.GOO metros -
.4.10 horas.

Canos.. ..
líarpagão..Atuman.. «•I I!2g!a.. ..5 Cuba • • • •b* Industrial.7 Kasicó.. . •

Prêmio Laila —
3:5005000 — A'3

KS.58484048485648
il* carreira — Promio flill —

.500 metros — 0:5000000 — A's
4,10 horas. KS.Uraquitan - .. 55

Carassü - 51
Votú .. ..  54

Oitava  51
Clipper.. 53

Katurno  51
ürr.có  .. 53

fi a'nio  48
0 Marechal 50.0 Ufál  50

3a carrsira — Prêmio Plcuí
1.000 metres — 3:o00$000 — A's

5,10 lioras. KS.1 Bill  58
u Ivamete  .. 53
;; Jrrdim  52

V Picui  52
5 Canto Real  48
(» Punlml  51
7 Sabre  56

4W carroira — Premio Premiatlo— 1.400 n.etros — 5:000^000 —
A'3 15.40 lioras. KS.Cambuquira  53" Carandai  55Beiartas  55

Quadrantc  55G/ato  55
Flamengo  .. 55

(» Ansrvo  557 C alora do  55" 3.*auna  53

5a carreira — Prêmio LIcas
1.000 metros — 4:000í000
Betting — A's 15,DO lioraa.

líadjar.. .. Raio do Luixr.. .. ., ..
Bracatéla..ürussangaDivertidoC UsolarPremiado  54

Fleur d'Amour  58
Ca carreira — Pwm!o Nlebla1.000 motro3 — 4:0008000 —

Betting — A's 1G,25 horas.
ICS.Oyapock 58Micuim  53

Satania  50
Osvaldo Aranha 54

Queni 50G Ourg Velho  •. 54
7 Mandarim  56

i7a carreira — Promio Cadnm2.000 metros — 7:000$000 —
Betting — A's 17 lioras.

KS.51 53
 52
 57
 60
50

Thales.. ..XuriChamai.. ..Star Light..Mon Sccrot..Onico.. ..

5a Gã.iei.w —•
1.500 ir.ctio» Prêmio Clipper— 3:5000^000 —

Lk*ting — A's 16,10 lxoras.
KS.1 rj^vreii&a  .. 50:l Mincr.il 52La: la 52í.Iadurei^a 51D FUI) In lio 50(í íiuísiiâ 487i(,0i\'a R.2gia 56Baiaada 58\) Irapuazinho 4810 Tobí 5711 Pogueada 5713 lora 48

EM S. PAULO
Programa da corrida a realizar-

se Domingo, no Hlpodromo Pau-
listano:

lo pareô — Prêmio Inilium —
A's 13,30 horciíi — 8:00$000 e1:6001000 — Distancia 1.450 me-
tros. KS..1 Taipú  55Midas  55Malabar  55Ag^lo  55Xacarera 53

2 °pareo — Promio rxjKirleiicla— A's 14 hora3 ~ 4:000$, 800C e4009000 — Distancia 1.450 nu-
t.os. KS.Turbina  57Paraguaio  40

Maynas  56Ai Rachid  .. 50
Iliria  51

G Pourquoi?  57Marcilegi  51Observador  52
S° pareô — Prêmio Internado-

nal — 14,30 horas — 4:000^000 o
800$000 — Distancia 1.300 metros.

6' carreira.500 metro
— Prêmio Turí —^

4;ooo$ooo —
A's 1G,40 horas.

KS.1 Ralo do Sol..  55
Sasoi..Cadetí.. ..Piraeuama..Nerone.. ..Or.ixPinhal.. ..

7** carreira —• Prêmio Omega— 1.600 rastros — 3:500$000 —
Eeiting — A's 17,10 horas.

S^mmeilLuminePelotense.. .. ..Síxpenn;/Rcfalosa.. Iorena
CORRIDA DE DOMINGO

Corumbê.. .." Snorer.. .. ,AVunderbar..Ohirgwin.. ..WipeCaruna.. ..
4o pareô — Prêmio Excel si or —

A's 15 lioras — 4:000* o BOOfcOOODistancia — 1.450 metros.
KS.Luca  54Gran Fino  57Galcrita  .. 53Macuco  50Caracaú  54

5° pareô — Prêmio lllpodromoPaulistano — A's 15,30 horas —
4:000í t 800$000 — Distancia1.450 metros. KS.Pégaso.  55Ousado  55Mandão  55Vendida  53Campanela  53

6° pareô — Prêmio ProgrediorA's 16 horas — 8:0005000 el:GO0$000 — Distancia 1.450 me-tros.
KS.5553

DECLARAÇOE3 DE CA3T3LOBRANCO
llonleaux, 8 (A. N.) — Fala-mo3 ao Sr. Castelo Branco, pre-sldonte da delegaçfto brasileira defutebol, na manhft dc hoje.S. S. está confiante no cxlto

do quadro brasileiro, Domingo
proxnno, contra o tchaco, tendo
nas informado:íkSe o estado físico doa nossos
Jogadores 6 bom, o moral aindaó melhor. Todo3 mo3tram-se óti-
mistas. ^ difícil vitoria sobre os
poloneses serviu para fortalecer o
animo dos brasileiros, que tudo
farão para corresponder A con-fiança e ao entusiasmo reinante
em nosso nais".O Sr; Castelo Eranco abre uma
vallse e retira considerável quan-tidade de telegramas de felicita-
ções, recebidos de toda a parte doterritório brasileiro, por motivo dotrlúnfo sobre os poloneses."Muitos contos de réis devemter sido gastos nestes cabogramas,observa o Sr. Castelo Branco,
que diz:

O PRIMEIRO TELEGRAMA DEFELICITAÇÕES FOI DO BOTA-FOGO
— "Avalie que os nossos Jo3a-dores ainda estavam no banheiro,após o Jogo dc Domingo, quandonos chegou a Strasburgo o prl-meiro cabograma do Brasil, com

nota de urgente, enviado peloBotafogo F. C., exultando pelanossa grande vitoria. Em seguida,chegaram as felicitações da espo-sa e da filha do Presidente Ge-túlio Vargas, cuja leitura emo-cionou os nossos rapazes, pela sua
alta significação".

O Sr. Castelo Branco concilie:"Ninguém poderá calcular como
todo3 estes telegramas vindos doBrasil fazem bem ao espirito dos
jogadores brasileiros, que, de veacm quando, me vêm pedi-los pa-ra reler, afim de matar as sau-
dados da pátria distante".
APRECIAÇÕES DO "PETIT PA-RISIEN" SOBRE OS ERASIL51-nos

Paris, 8 (A. N.) — Apreciandoa participação dos nossos patri-cios na "Copa do Mundo", o cro-nlsta Paulo Brim escreveu, noPetit Parislen, um interessanteartigo sob o titulo "Eis os bra-sileiros com seus cafàs e sur.3
guitarras", do qual extraímos osseguinte trecho:"Desta vez, — não ha duvida.os sul-americanos náo são pes-soas tão singulares como os ar-
gentinos... Tomas os brasileirosna "Copa do Mundo". Eles súores'>eítatícs. Suas promessas fa-zem honra a suas palavras. Ape-sar dos ventos e marés, cs^apan-do de uma revolução de que sótiveram conhecimento quando seachavam em pleno cccano, e á
qual ele3 acreditam, sc estivessemno Brasil, ficariam indiferentes,os brasileiros estão brilhando".

OS BRASILEIROS ALVOS DEATENÇÕES EM BORDE*OS
líordéos. 8 (A. N.l — A dslc-

gação brasileira de íotball é alvode todas as atenç&cs, nesta cida-de. Os jogadores sulamericanos,desde que desembarcaram, aqui,vêm atraindo a curiosidade dopu-blico, que, pela leitura dos ul-tlmos jornais checados de Paris,melhor ficou conhecendo a suacla-re de football e o seu grandevalor.
Para o josp de Domingo, Bra-stl x Tchccbslovaquia, prevê-seuma renda "record". Não se en-contra mais um quarto vago noshotéis e pensões desta cidade, Iíapessoas que mandaram reservd-los, desde hontem. por telegrama.O calor que está fazendo aqui

anima os nossos patrícios. Se atemperatura continuar assim, as
possibilidades dos brasileiros au-montar Ao em cento por cento.
UMA RECEPÇÃO AOS JOGA-

DORES BRASILEIROS
(H.) — Nas Ultl-mas horas da tardeBordcus, 8as lioras da tarde os jogadoresbrasileiros comparecerão á reco-

p.jâo que lhes será oferecida noconsulado geral do Brasil. Emseguida vlsitaríio o grande sta-diurn municipal que se lnaugu-

e instalações da prosa de espor-
tos foram visitadas. O tâenicoda delegação brasileira não es-eondeu a ótima impressão rcce-blda, tendo ns seguintes pala-vias para o Sr. 1'aucheux:"Já tenho visitado estadio3maiores, mas nunca vl uma pra-ça de esportes tüo magnífica
oomo esta, quer nas suas pro-porções harmoniosas, quer nas
instalações que possue. Ao pri-meiro exame, pareceu-me que o
gramado é esplendido. E' o es-
tadio uma obra que honra não

Ia carreira — Prêmio Clássico,/osé CariOK dc Figueiredo — 1.200metros — 15:000*000 — A's 13,40horas.
KS. 50

 54.. 50
NegusL\Àtlantidc..•" Miraíjaio.. .Odcx.

2a- carreira — Prêmio Negros-co — 1.400 metro3 — 10:000$000A's 14,10 horas.
KS.

Anajâ..  54Yofccaukv 53Cinelandfa  52Relator..Makaló.. .Glorista.." Revlsào..
3a carreira -

1 .200 metros14,40 horas.

 54•• •• •• •• 54' II II II II 52
Prêmio Cônsul —- 6:000(000 — A's

Apronto Júnior.Grcy Glrl.. ..Quatro Paus..MlrnaPerdulário., ..Mancenilha.. ..UkraniaNlcolauStar d'Or10 Palmira" Gagé
4a carreira — Premk> MnVrrsi —

1.600 metros — t:OOOÍOOO — A's15,15 horas.
3 Paratigj'" ParodiaSugadorDominóIjuhy" CatuBonsucesso.. ..May-beMiroróNababoQulncas Borba ." Nlr.cn

3 Galantre..Obu«.. .. .PoANebraska..Vitorioso..
7° pareô — Prêmio Mixto —

A's 13,30 horas — 8:000^000 e300^000 — Distancia 1,800 metros.

Barthou..übaibás..J aranera..Arbollto..Merobi..

. KS.5555575352

Leonid;»«, o graud»» jogador nacional, caricaturado com grandeoriginalidade pelo J)r. Sotcro Cosmc, adido á nossa embaixada em paris 
rará Domingo prln manhã e
onde Domingo á tarde brasilei-
ros e tclièques estrelarão a can-
ciia que nenhuma equipe ainda
pisou.
UMA VISITA AO ESTÁDIO DEBOEDEOS

Borde.itK, 8 (H.l — Os Srs.
Ccstelo Branco, Ademar Pimen-
ta e Irineu Chaves, visitaramhoje o Estádio Municipal destacidade, onde no próximo Domin-
go será disputado o mateh Bra-
s!l-Tchecoslovà'quin.O Sr. Faucncux, diretor doEstádio deu as boas vindas acsvisitantes e pessoalmente os
acompanhou, servindo-lhes de
cioerone. Todas as dependencias

somente Bordeos, mas a FrançaNenhum jo;.udor brasileiroacompanliou os dirigentes dadelegação. Ficaram todos 110 hotel ende repousam das fadigase das emoçoes do ultimo Do-mingo. A visita ao estádio trans-correu em ambiente de grandecordialidade por isso que acom-
panhavam os dirigentes da delesação vários jornalistas brasl-leiroò e franceses.
CRITICAS A' HOMOGENEI-DAD3 DA EQUIPE BRASI-LEIRA
Paris. B (H.) — No sen mvmero de lioje, o hebdomadárioesportivo Football. depois de co-mentar em termos multo favo

ravels a partida jogada pelosbrasileiros contra os poloneses,acrescenta:"Se o jogo foi verdadelramen-te brilhante, especialmente na
qae diz respeito á equipe doBrasil, que — é preciso reconhe-ce-lo — tudo fez para cativar aadmiração do publico alsaclano,ao mesmo tempo cabe observar
que Domingo em Strasburgo o
jo^o dos brasileiros careceu, demaneira geral, de homogenelda-de, particularmente no tocante áligação que deve existir em toda
grande equipe entre o ataque o
a defesa.Em um suèllo publicado emoutro lugar, o mesmo hebdoma-dario diz que o dirigente de uma
grande equipe francesa acompa-
nhou com o maior interesse o
jogo dos brasileiros, declarando
aos seus vizinhas que desejavaver um desses jogadores íigurarna sua equipe.
REPOUSARAM OS NOSSOS"CRAKS"

Bordevs, 8 (H.) — Os joga-dores brasileiros saborearamhontem á noite as doçuras dodolce jar niente. Alguns delesdemoraram-se no parque publi-co enquanto outros assistiram aa uma sessão de cinema. Estamanhã todos se levantaram tar-de. O técnico da equipe, Sr.Ademar Pimenta, declarou aorepresentante da Agencia Ha-vas que tinha renunciado a todo
projeto de treino para hoje."Os meus jogadores encon-tram-se em excelente forma" —
declarou Pimenta. "O match deStrasburgo disputado em terrenolamacento, o que foi causa das
prolongações, pôs ã prova osmusculos e o folego dos brasl-lsiros. De outro lado a viagemde Paris a Bordeus foi bastantelonga e justifica o dia de re-
pouso completo que concedi aosmeus pupilos."Amanhã começará o treinorigoroso dos jogadores que Do-mingo defenderão as nossas cô-res. Esta tarde será por nós con-sagrada a encontrar — se fôrpossível — um "onze" local paratreinar as nossas reservas queDomingo passado permaneceraminativas".
OS JOGADORES FRANCESESSELECIONADOS

Paris, 8 (A. N.) — Aumentaa confiança da imprensa e dopublico no selecionado francêsque enfrentará o italiano, noproximo Domingo. Fala-se nu-ma provável modificação noteavi da França, não se preci-sando, ainda, qual será ela. Deacordo com o regulamento d,i,Copa do Mundo, a FederaçãoFrancesa registrou para o cer-tame internacional, os seguintes
jogadores:Arqueiros — Di Lorto (So-chaux); Da Rui (Lille) e Ueti-se CSéte).

Zagueiros — Casenave, Mat-tler (Sochaux); Ben Boua.i(Marseille); Vandoorer (Lille 1e Jassoron (Le Havre).Médios — Bonbotte (Fives);Jordan, Diagne rR. C. Paris);Dalfour (Roubaix): Bast'eu(Marseille) e Dovolny (Le Ha-
vre).

Atacantes—Aston (Red Gtar);Courtois (Sochaux); Nicolas(Rouen); Heisserer (Strasbur-,
go) ; Ignace (Mefcz). Brusseaux
(Séte); Veinante (R. C. Pa-ris) e Zateille (Marseille) .

VI GRANDE PRÊMIO CIDADE

DO RIO DUANEIRO

Realizam-se hoje as eliminatórias

M«is três dias apenas e esta-re.uos assistindo a uma dasmais interessantes corridas ateagora realizadas no Trampolimdo Diabo.Mais interessantes, porque esteano não teremos "gaiipõ:s" ou"dragão", e sim cairos magnili-cos, alguns do ultimo modelo,
pllctaücs todos por descacaacsaues do volante.A própria equipe brasileira seapresentará cm bôas condições,capaz de enfrentar 00 volantesestrangeiras.IIouv- rigorosa seleção de ho-mens e carros. Estão m.^rn--'S22 concorrentes, cs quais, comas eliminatórias de hoje, é pru-vavel. fiquem reduzidos a IV ou18. A corrida de 12, Domingo,sem perigo de erro. pôde afir-mar-se, o.erccerá ao publico «wmais sensacionais lances. Nãohaverá a monotonia das corri-das anteriores, em que, pela dis-
paridade de força uos cn.ios e
perícia dos condutores, não dn-vam a verdadeira emoção d?uma grande corrida, pelo e.ion?3de tempo que havia, na passa-gem dos carros.Este ano. não. São todos pes-santes e todes dirigidos pelosmais audazes pilotos.O Automovel Clube do Brasilterá, pois. este ano, compensa-dos os seus esforços e saoriíl^cios. O publico ha do levar osseus aplauscs á entidade ma:a-ma do auto-esporte, no Domin-
go proximo, no Trampolim doDiabo.

OS TREINOS DE HONTEM
Manhã incerta a de hontem.ora chuva, ora sol. Mesmo as-sim. os treinos estiveram muitointeressantes, despertaram gran-de entusiasmo na numerosa as-sistencia.Treinaram Pintacuda e Tadini,com as suas possantes Alfas,308; Arzani, Garabato, Decaroi-li, Braga e outros.De todos, porém, o que maio-res aplausos arrancou dos assis-

o represen-Clubetentes, foi Arzani.tanti dq Automovel Clube Ar-
sentino, pela sua per/urmancanotável. Arzani. ainda, foi quemmelhor tempo, marcou 11a voliado Circuito — 7 minutos e 32sogundos! E isto com a pistamolhada! Arzani assombrou. E'francamente o favorito.
AS ELIMINATÓRIAS DE HOJE

Ssrão iniciadas, hoje, as provaseliminatórias para o Circuito daGavea. Todos os volantes dev.;-ráo se apresentar na pista ás8 horas, pois que somente ho.iese realizarão estas provas, náohavendo nenhuma exceção.Pela prim:ira vez, as provaseliminatórias serão" realizadascom o tempo máximo de 9 mi-nutes. Isto c, nenhum volantes:rá admitido á prova se nãorccllzar uma volta no tempomáximo de 9 minutes.Além disto r.s provas elimina-torir.s têm a vantagem de apon-tar as possibilidades do cadaconcorrente, pois que suas ver-fcrma.iccs sã o conirolarias peloscronometres elétricos oficiais.
CAÍRA' O "RECORD"

ÜTUCK ? DE

t!o Eho passado, nas elimina-tovlas, o alemão Von Stuck mar-cou para uma volta o tempo de7'29", cm uma segunda tenta-tiva. dcpcis d2 vêr sua melhor11'arca, e da primeira tentativa,7'37". superada por Brlvio. Osdais italianos, Pintacuda e Tad-dini, trazem, este ano. carrosnovíssimos, de grande deslanche,e. apesar de terem menos 300 HP
que o carro do Stuck, esperam,segundo afirma Pintacuda. su-
parar todos cs reecrds da Ga-vca.

A IIORA CERTA DA CORRIDA
A corrida, este ano. terá ini-cio, precisamente, ás 8 horas.A pista será fechada ao tra-fego publico, ás G horas.

Cribador  56
8° pareô — Promio CrUerlmn —A's 17 horas — 4:000$ c SOOiOOO— Distancia 1.050 metros.

Papeleta.. .«XenJurupanan..MistDragãoQuarteto.. ..
DIVERSAS

Na próxima corrida de Do-mingo estrelarão no hlpoclromoda Gavea os seguintes animais:VAtlantlde, feminino, zaino, 2anos, São Paulo, por Trinidade I/Atlantique, de criação e pro-priedade do Sr. L. de Paula Ma-chado.Tratador, Ernani de Freitas.Mãkaléi masculino, castanho,2 anos, São Paulo, por Big Stare Chula, oe criação do Sr. Ame-rico Ferreira de Camargo e pro-priedade do Sr. Aiváro da CostaMartins Filho.Tratador, Eurico de Oliveira.
Quatro Paus, masculino, fia-zão, 3 anos, São Paulo, por Stl-ver Image e Dileta, de criaçãodos Srs, E. fc A. Assunção e pro-priedade do Sr. José Martins deCosta.Tratador. José Lourenço Filho.Vsolar, masculino, alazão, 4anos, São Paulo, por Grlngazo eSolarioga. de criação e proprie-dade do Sr. Silvio Penteado.Tratador, Luís Conzi.— Com os resultados desoon-

cortantes dos parcos finais d;corrida Je Domingo, não houveapostador que acertasse o beli-ing "Itamaratí"
A quantia de ÜG:'G4$,000, queera o total destinado ao ven-cedor, será, como de regra in-

variável, incorporado ao total do"Itama.nti" de Sabado proximo.Encontra-se nesla capital oturfman c criado. Sr. coronelAntenor de Lara Campos.Partiu hontem para SãoPaulo, de onda regressará aindaesta semana, o entralneur pa-irlcio Manuel Branco qua tãofidalga e gentilmente represen-
tou os criadores E. ti A. Assun-não no Jantar ofarecido aos ra-
pazes da imprensa, em regosljoá vitoria do ssu penúonis.n QueTal? no "Grande Prêmio Cru-
zeiro do Sul", disputado Domin-
go ultimo.Pela entralneur Lovi Fer-
reira foi hontem adquirida a
e.TU-i oriental Fogueatía. A fi-
lha de Baware disputará o pre-mio "Clipper" da corrida de do-
pois do amanhã, já por conta doseu novo proprietário o será di-rígida pelo jockey Reduzindo
Freitas.Passou aos cuidados do en-tralneur Osvaldo Feljó o nacio-
nal Esplin, qu?. estava confiado
a seu colega Vai dom ar Costa.Sob a orientação profissio-nal do Dr. O:avio Dupont e
assistida diariamente ]>ela seuentraineitr Manuel de Oliveira,encontra-se quasl totalmente res-
tabelecida do gravo acidente de
que foi vitima a potranca Elfa,
castanha, ce 2 anos, filha de
Grlngazo, de criação o proprie-dada do Conde Sílvio Penteado.

TORNEIO ABERTO DÀ LIGA

DE FOOTBALL

OS JOGOS DE ONTEM

ASSOCIACAO DE CRO-
NISTAS DESPOR-

TIVOS
CONCURSOS DE PALPITES— TURF

Com o resultado da corridarealizada Domingo ultimo, ficousendo a seguinte a classificaçãodo; principais concorrentes ins-critos no concurso abaixo:
Taça "Daniel Blatter"

1. Carlos Cabral2. Rui Barbosa Neto ..3. Albertino M. Dias ..4. Caio M. Cavalcanti.5. José M. da Fonseca .6. Oíacilio Amorim. ..7. Osvaldo Loureiro. ..

93—1539C—14793—143
87—13õCO—13135—132

Foram realizados, hontem, ú
noite, mais dois jogos do torneio
aberto da Liga de Footbail doRio cic Janeiro.O Botafogo conseguiu derro-tar o America por 4x2, enquan-to o Fluminame derrotava oBcnsucesso por 3x0.Damos, a segu.r, nossas apro-ciaçõss sobre as partidas.

AMERICA X BOTAFOGO
No campo da rua Campos Sa-les, realizou-se, hontem, á noite,o match entro o cliit ^ local o oBotafogo, em disputa do Tor-ueio Extra da Liga de Footballdo Rio de Janeiro.A chuva coplosa que caiu du-rante o dia da hontem, fez com

que uma assistência pouco riu-morosa comparecasse ao jogo,mal grado o valor dos eiois qua-dros disputantes e da impor-taneia que se revestia o' match.
O Botafogo, segundo colocado,aprbsentou-ss com credenciais
para desenvolver frente ao qua-tiro rubro um football á alturade s.u quadro.

O America possuo um dos bons
quadros da cieiade o tendo r seuiavor o campo, oferecia comocerio adversário ás pretensões do
quadro alvi-negro. O clube ru-oro. após urna ultima derrotafr.nto ao grêmio da rua Ferrer,aguardava o momento de reha-billtar-EO, francamente, frentea ui.i grande adversário.A's 21,20 horas, o Sr. Coso-miro Santa Maria, juiz designa-do para dirigir a contenda tri-lou o apito, cabendo ao Bctafo-
go movimentar a pelota pelaprimeira vez.

' O 1." TEMPO

Nenhum alimento pôde sutj-tituir o leite materno, nos pri-meiros seis meses de vida tiacriança. Priva-la desta íonte clusaúde ó quasi sempre condena-laá doençn, senão a morte.— IPÊS.

Ambos os quadros emprega-ram-sc a fundo para agigantar-
üo no placard. O America apre-sentando um tcam bem coheso,
porém, que pouco arrematava,viu todos os seus ataques mor-

j rorem na linha média botalo-
guenss; A defesa rubra estevealgo indecisa e com muito pou-ca compreensão com a linha dcfrente, daí os seus ataques pou-co perigosos. O Botafogo apre-sentando nesta primeira fase,um football apreciável, não eu-ccntrou dificuldades em organl-zar avançados iierigosas ao re-auto ilo Tadeu.A linha botafoguense esteve deuma precisão absoluta, a "cos-

tura" verificada entre as seus
players foi completa, destaoan-do-se nesse trabalho Lara e Oto.Aimoré mereça um registro es-
pecial. foi a grande figura d:s-ta lose. Terminou esce tempofavorecendo ao Botafogo com oscore de 4x1.

2.° TEMPO
O Jogo foi disputado com omesmo ardor da primeira fase,

porém, com muito pouca técni-ca. O esquadrão rubro mostrou-se mais impetuoso que seu ad-versario, todavia não chegou ater o controle aa pugna. Os dl-anteiros rubros continuarammoresos, sendo assim facilmentemarcados pela dofesa do Bota-fogo. A produção do quadro al-vi-negro decresceu n:ste tempo,só a defesa esteve firme, inutili-zando todos as investidas dosamericanos. Com o score de 4x2favoravel ao Botafogo, terminoua pckja. Destacaram-se; Bibi.Conali, Lara c Aimoré, que foio maior homem em campo. NoAmerica sob-esairam-se, Og eGalego. OS GOALS
Decorrido um minuto qo inl-cio da peleja C. Leite cede aKülson, este passa a Oto, quecom siioot alto vence Tadeu, quehavia saido do qoal em falso.Decorridos minutos, Oscar csca-

pa pela extrema e centra bem
para Carola, que conquista o
goal do empate. Aos 25 minutosde luta, Nelson bate um foul deVital que é convertido por C.Leite, de cabeça, no 2.° tento doBotafogo. Após 38 minutos do
jogo, Oto bate um eor :cr quevem ter á cabeça da C. Leite,
que cede a Álvaro para consl-
gnar, com bôa cabeçada, o 3."tento alvi-negro. Coube a Nol-son assinalar o 4.° tento do Bo-tafogo. Aos 3 minutos do 2."tempo Carola estendi bom pas-se a Pirica que fecha sobre o
gnal e arremata fortemente nocanto esquerdo de Aimoré, mar-cando, assim, o 2.» tento rubro.

OS QUADR03
America — Tadeu (Gaúcho),Vital e Alceblades: Pilizari, Oge Pocsato: Oscar. Plácido, Gale-

O'o. Carola e Pirica.Bota/ogo — Aimoré, Lino eBibi; Zarci, Del Popolo (Zézé) cCanal!; Álvaro, Lara, C. Leite,Nelson e Oto.

sar um dribling incrível einNewton.Só então o Bomsucesso teveos seus momentos de predomi-nio, mas a defesa do Fluminen-se portou-se á altura e não per-mitiu que o score fosse modifi-cado.Venceu, pois o Fluminense por3 >: U.O juiz, Guilherme Gomes, iatuou a contento.

A ARBITRAGEM
Dirigiu a peleja o Sr. Caseml-ro Santa Maria, que cumpriucom critério sua missão. Foi ri-

goroso na marcação e não per-mitiu que o jogo fosse disputadocom violência.'
BOMSUCESSO X FLUMI-NENSE
Realizou-se esta partida nocampo da Avenida Teixeira deCastro, perante regular assisteu-cia.
O máu estado do campo iin-

pediu que pudésse ser posta cm
pratica qualquer técnica apre-ciavel.Ambas as equipes atiraram-sea um jogo descontrolado, sendo
que o Fluminense exerceu su-
premacia pelo valor individualdos componentes d,o seu teavi.

O Bomsucesso nunca bo dei-xou dominar e, por vezes, amea-
çou mesmo o ultimo reduto ad-versario, mas os seus dianteirosestiveram positivamente infeli-zes nos remates.A vitoria do Fluminense foi
justa e o scorc bastante signifi-cativo.As equipes entraram cm cam-
po com a seguinte organização:Fluminense — Nascimento;Moisés e Guimarães; Bioró,Santa Maria e Orozlmbo; Nove-li, Celeste, Sandro, Fogueira e
Orlandinho.Bomsucesso — Inglês; New-ton e Mario; Camisa, Néco e
Oto; Nelsinho, Marzol, Paranhos
(Rebolo), Gradim, P. Nunes cOdir.O jogo iniciou-se com ataquesrevezados até que Fogueira ali-rou em direção á meta, a bola
ficou presa em uma poça d'asua
c Sangro aproveitou bem, arre-
messando com violência e mar-
cnndo o Io goal do Fluminense.

O jogo prossegue bem animo-
do.Noveli centra bem e Fogueiraatira enviezadamente, obtendo o
S° goal do tricolor.

O Eomsucesso reage, mas na-
da consegue, terminando o tem-
po com o score da 2 x 0, a favor
do Fluminense.No 2o tempo cs caractcilôticas
do jogo não mudaram.

O Fluminense atacou mais e
obteve o seu 3o goal, por luter-médio d.e Orlando, que arremes-
sou íorto e dc perto, após pas-

EXCURSIONISMO
CENTRO EXCURSIONISTABRASILEIRO — EXCURSÃOAOS DOIS IRMÃOS DOLEBLON
Como no ano passado o Cen-tro Excursionis;a Brasileiro ho-menageará o Automovel Clubedo Brasil com uma grande ex-cursão aos Dois Irmãos do Le-blon, a montanha cuja base écontornada pelo já celebre Tram-

polim do Diabo.Os excursionistas reunir-se-ãona séde, ás I9„30 horas de Sa-bado, munidos de íarnel, cantile agazalho, partindo ás 20 lio-ras sob a direção dos Srs. OscarAzambuja Faustino e José deGarcia Paula. O trajeto é fácile constitue uma excursão leve,
pernoitando-se no alto, cai bar-raças.No dia seguince serão hnstea-dos num grande mastro os pa-vilhóes Nacional, do A.C.B. edo C.E.B.. na hora da arran-cada da sensacional corrida, queserá apreciada assim dc um mi-
rante digno de um monta nhista.A excursão finalizará á tardeno Arpoador, onde será inaugu-rada a esplendida barraca dcC.E.B., que lá permanecerádos os Domingos e feriados.

EXCURSÃO JOANINA
Prosseguem com vivo entu-siasmo os preparativos para a

grande excursão joanina a Ja-varí, que será levada a efeitonos próximos dias 18 e 19.Para este passeio organizou-se
um estupendo programa de di-
versões onde nada faltará, desdea excursão propriamente em siaté cs festejos joaninos com os
clássicos "baile e casamento cal-
piras", fogueira, batatas assadas,
aipins, fogos de artificio, etc.

Os interessados deverão pro-curar rn ri o ros informes na séde.A rua da Assembléia 33, 2o and.
Já se acham abertas as inseri-cões qus tsrào numero limitado—O* <32» ?»

to-

TENNIS
O CAMPEONATO DE FRANÇA

Paris, 8 (H.) — Resultado da.s
quartas fineis simples, femlni-
nas, do Campeonato de Tcnnis.
disoutadas hoje:Senhora MaUileu (França) ba-
teu Miss Stevenson (Australia;
por 6|4, BjO. Mlss Rollin Con-
querque (Holanda) bateu a so-nhonta Golasmiót fFrança) por(> 2, 01. Senhora P. L. Land.v
(França) venceu a Srs. Honil-
tln (França.) por 6,2, 6|2.

Simples de homens — A luso-
slavia bateu a Tchecoslavliv por4;<S. 6!3, 6:2 e 6i3.

Paris, 8 (H.) — Em disputa
do Campeonato dc Tennis. na
quarto final dc simples parasenhores. Paliada, da Iugoslávia
bateu o francês Boussus por6jl. 316, 4'6, 6|1 o 6 2; c Buggle.
dos Es.ados Unidos, venceu Des-
treau, da França, por 0,4, 6'3
e 0:4.Nas senii-finais, duplas, parasenhoras, a Sra. MaUiieu, da
França, e a Srta. York, da Grã-
Bretanha, venceram a Srta. Kor-
ner e a Sra. LaTfargue (cx-Srta.
trrlbarne) da França, por 6,3
o 715.

Paris, 3 (II.) — Resultado dos
jogos realizados hoje, nesta ca-
pitai, em disputa do Campeo-
nato de Tennis de França: —
Simples, para homens (quarta
final): Sra. Halff, da França,

venceu a senhorita Pannetier,da França, por 2jti, 6[4 e 6|3.Simplas, para homens (quartafinal) : MenzeI, da Tchecoslova-
quia. venceu Mitic. da Iugosla-
via, por GiO, G|0 e 6|1. _
SEIS TENNISTAS FRANCESES "

VIRÃO AO BRASIL
Paris, 8 (H.) — Ficou plena-mente confirmada a próxima,viagem de uma équipe francesa

cie tennis ao Brasil.Com efeito, o Sr. RaymondRodei, que representa o Brasil!
junto á Federação Internacional
de Tennis, foi avistado por um:
alto dirigente do football brasi-i
leiro o qual cm nome da Federa-
ção Brasileira dc Tennis o con-
vidou a formar uma équipe para,'ir jogar no Brasil. A oferta do
Brasil foi aceita em principio.A Federação Brasileira de Ten-
nis deverá agora dirigir' seu pe-dido á Federação Francesa para:
que regularize a viagem dos;
players.Consia que o representante do
Brasil pedirá que a equipe sejai
composta dos seguintes jogado-ires: Petra, Lesueur, Pelliga.'
Landry e Rodei, esfc: ultimo
como capitão do selecionado,A équipe francesa embarcará
a tempo para estar no Rio de
Janeiro no começo dc Novembro.

MOTICIAS DOS ESTADOS
OS JOGOS DS DOMTNGO, EMS. PAULO

Stfo Paulo. 3 (A. N.^ — De trè*,
jogos consta a rodada dc Do-
mingo do torneio c.vtra a .saber:»
Portuguesa x Portuguesa, cm San-tos, Palestra x Ipiranga c S. Pau-
lo x Espanha.
O COR IKTHIA NS ASSUMIU AJLBADEiP.ANÇA

.S. Paulo. 8 (A. N.) — Sup?-
rcmdo o Santos, o Corinthians as-
sumiu a liderança dc sua sóric.,
no torneio extra, avantajaiido-se-i
cl3 um ponto do alvi-negro dc Vila-
Bclmiro*.

UM QUE NAO APROVOU"
Santos, B (A. N.) — O zasuei-

ro Vanderllno, do Santos, submc-
teu-sa Domingo ultimo a mais
uma cxperiencia negativa. O co-
nhecido jo^arlor dos pampas con-
tinua contundido, tanto que não
pôde prosseguir na partida contra
ca corlnthl.mos.
O TORNBIO INICIO EM PONTA.

GROSSA
Curitiba, 8 (A. N.) — Na ci-

d«:ij dc Ponta Grosj.x. reall2»u-«e»
o Tcrncio Inicio da A. E. R. P.„
saindo vencedor o Clu'oo Cara-l
mura', do Cr.stro, e vlce-camp;ãol
o Irav. da cidade do mesmo nomc.l

Contra as pertur-bações gastio-In-tcstlnuls. as dis-
pepsia*. a azln c a

ffllta dc «oclite

ELIXIR
TRI-DICESTIV0

Uma revanchc que pro-
mete t

SAMPAIO X NACIONAL
O campo do Bonsucesso Mi4|teatro Eabado proximo de um jogoj"rcvanche" entre o Sampaio é mNacional. .Este encontro está sendo aguar-dado com desusado interesse, poisSampaio c Nacional Já se ompce-

gnram em 30 minutos de Jogosem sc saber qual o vencedor
uma vez que o "score" ao lindaio match era de 4x4.

Assim, nfto temos duvida emafirmar, que o jogo noturno dc
Snbado, será um acontecimento
na cidade.

'l "^imemStograficoi

ratn Stroiburgo o
mentÊ "match"

'jyyiÇ j
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DE FOOT-BALL " R>° MM, 
m-U tUmM "31

os jogos be domingo A vospcral dc hoje com "O ultimo Guilhsrmo" CXO Rio, clc VCQVeSSO ctoG
Prosscgulra Domlngo com a, rcnllansflo «le flnlsjogoR eaJSltlVum'teatro'? Smpwisi-: ioiho' Usm clVteatro! '^Zuml" FlfarirtC llniftc\r> ' QgSBmmf Jjoturnos, o tornclo extra |iiomo\iUo pilu l.ljjn di» tout ball go de notnvel, prlncipalmonto ho serft do amnnhil cm dlantc o malor QCIOS IJ T2tttO& J^kH|r' do Rio dc Janeiro, em rilsputa da ta^a Municipal. essa poga 6 represcntada por imi divertimento do dia. ;.. ^'r
°8 J0S°S S#° °S SPRH,n,CS: SqE?^?S2^I 

«iSWB40 |>'" Gcrol da Metro-Goldwyn-Moyer no Wl WF 
'WM

BANOW' x n0TU0,i0 i,?rJ??ah 
AiMfel 8'«n5».tc# pnra a Brr'n"c Brasil viaia Pc,° "Western Prince" % %L Jy JHp

| baimX0 campo no Batigtt, A vua 
grr| 

„» es.afo subnr- iMffiflftK MTv,? £R* ttUfafe ^ fT ^ W * V JW ¦>
Equlpes provavels; , porsOes oxtrjordlnarias.por Isso [£* » po-sana2Sm en» f°f nmiS auxmarc3 e dos inume- da. grando produtora, . Junto aos •« ?1 p ' que a com«dia. aldm do scr urn ""if. Pc-"o-t,?'n0 ci0 ra» nmtgas com qus conta cm nos- quals tsva amnios conheaimentoa H - '

BANOU': — Valter; Eneas e ZC Luis; richIn. Itodrlgo dos melhures trabalhos do talen- Sito-osnas H nimi11'8 83 ,?mWjnts> Adolpho Judall, o dos pi-ojetos da maroa do loilo >*i J

isprlissfel""? ¦ mk dAR
s; )¦• MADUREIRA X VASCO DA OiJU trlunfo. Bom dosada em comlol- ttinon espocaoulcs, sendo a vespe- .'

campo do Madurelra, rua Domlngos Lopes. Ihriiitc, cuiihh palpltan- p're?os .Eiiuipes provavcls: lcs de bclc7,a cxpross:'io L.-i 22 horns, cm dsnpedlda do fw r^W^k^Sk/'.MADUKEIUA: — Ananias; Nnrlvnl c CaclihnSo; OrtiV'o. ca. como alMs Vlrlato Co.-rcla sabc publico carlocn. IW?- ": .':S-<
c Alcldrs; Armando, Balclro, c —— -«ir .

blnlin. Uma l'CVista que csta em- Odilcn devom cstrcar "Metlrosa". :
VASCO DA GAM A: — Joel; Osvalilo e Porolo: Oscarlno, nnlffaiirln „. ,,„ist; ac R- MagalhSes Jr. IV 5Hfc ^K^^V^CdlaHii^Mr- ^8Zarznr c Caloccro; Orlando, Airrcilo. nahln, (labnrdo e I.una poiuanuo Oa meiOS poilll- Os papcls de^ses quorldos av- - 'Iv^Hfluli^HP.Un

11 cos e sociais da cidadc clfmo'rs'dnaBm 'rnnif'rts"' ,?cm ' * < iBT '' • ?1$
Atlpfira v7rn Trur HO CartaZ do RecreiO chita, P6ra,° Aula, Ma til £>* Cost a/\tieuca vera uruz T P 4 T D n — 0 alnd:l Roquo da cunha c

. «. 1 8L. ,,| * •*-' ¦** * *v ' O popular teatro Rccrcio da Zlnca Sallnbcrri — pcrmitem-lhes mM Katharine Hepburn c Can- Grant, os Inlcrprctcs dc LEVADAA Atletlca \c.a Ciuz fai con- Emprcza Pluto, val f=.-li:ir a sua tlrar efclto comlco Inlnterrupto. l)\ HRECA * 4
f.lc£. i toraar parte nas awapa- brllhantc tcmponula com a Com- <|r-ndo ao publico um espetaculo.iijocs dc natn^^o cju<- o Tijuca oanliia de Rcvista do Luiz Iclc- bom umor como pouc.is vczc3 Katlinrlnc Hepburn a Inconfun- nclas c» nacjito ni'nf^ccni* .10Tennis Clubc .fara rcaJiz:ir jio dia CARTAZ .DO DIA iUas-Prclrc Junior que sc despede 0 *"em nss^6tido. dlvel "cslrcla" clc Hollywood, da gla ciuu liavla insolrado tamanhn30 do Junho en comcmorajio aos Ulft „ofproSmoJ d?a^ 16?pSgrffi® P^mMffiveSMtate dc "O admlravcls exon,ploS di°°c,ic<.c- Eg anno!" quaiwS at6<Ua icstcjo., do an I vci sari j. GLORIA — "O ultimo dloso fe-.lvai do qucrldo comico inianhil s-ihaffn Aliffi'r luSS*5 ^ayS^P' 1J5JJ °A4«n COra8°Xi1i cm Le\a(la aa ° csquclcto dc um Uinosauro acOuilhcrmo". Comcdia, 6s ](3, Oacarito E' que "Somnrc Sorrln- « r*^^!3r • 1 - lioras. Brdca, essa comcdia moderna e dot; moron a fragorosamcnte, eII.ViKrr-BAU ao|o 22 horas. do??/' a lntocssantc revlata "e Damlngo, as lo boras. a^sentar'H S5,r'^,1S^10 ?ulto «fe#tog«bla qifffeu!

A equips dc basktball do Vera RIVAl- - "O marldo n a- Si^amcnt^'d^- "° Ma"° de Milias" »10 rolra, r.o Odeoa?^Qucd°he°?inpor- el^que^'o1 pra^ssorPr<^eb?ara"re
Sr^llUoT^mon™: 

C~E.t,S-iG'4°en?p?c2^: 
^k™^^i^^oope^ Joao CactailO I **> 

t'Sil.. *»alx°»ad°
res. aflm dc pedsr enfrentar eeus riudo". Eevista, /Ss 20 e 32 narla °e^olo CoVi^ola^o'"T^mbo' Prossogujndo a Tcmporada Gi!- norta"Bciuo0lfcle°^trnri,?UO J'?" lm' _ KftthnrJn° Hepburn c Garyvidversarlos na pro::lma qulnz«ia horas. da Ab.-cu, os lrmilos Celostlnos, ^?nlh^" n rnminfi rSll ii^S L, Grant, tstfto cxcelenlc-s nos sensdo *ncs c~—o'c tlOAO CAFTivn <»r\ n,fl ** ®,osa Sondrlni, tics estielr.s t-eus proxnotorcs far&o cnccnpr « r\ n^ei^Ps^ Que lhc xmpor- papcis. Gary, vcm se revelando.<io ats cv..ui.c. ' ~ ? ni1}- do barulho. O clou desta pe?a c, trXr^nnn nrnnilprirr, ta que 61c ciuclra o mllhfto de sua ha nlgum tempo, um est) I en dido

x:.V.VjAri 2„ horas! ' pe''cta' 48 Incontestavelmentc o^ estupendo opercta "O Ma'no dc Minas". uma \ ",'K ^eraudc"am°6? 
SSoS1Saen?,Vrllnulr ®om««1}?nte. mas JCatlo. 'a atria'*' boi as.  quadro politico "A historia da lie- das ^mais p^torcscas manifestoes ^noto"| Wi^ha Mu">u^or "°Scom^'ua'comle*

uma competlfAo entro" inXautls, panhia, HO Carlos GottlCS m^"ce?o°Uno6Iuto°fat6r fmpor^ dase gozadlsslmas, euvolvendo pirdofl^0'' ° N'SSa <Um le°*

TSsVSquI;05 HL f'0lf0 Jm,a"' Birct°r °Cral «,a ^-^n-Moyer do Bras,, SERENATA iT=7o: b, Henrique O,-Piscina vsracruzense. E;:iste em torno da estrfila de "Juriti", oiitra reprise sensaclonal. clois moses, Adolpho Judall passou ria Antonicta, Toil Wife, o assls- Screnata e o mals reccntc fil- S" 7^Alda Oarrldo, amanliS, Sa::ta-Jei- Hhfflf "° Mano dc Minas", fol montada «c» tompo ¦ em visita a organlza- tlu, por cxemplo, a "priew', em me d.° *""111 For3t' Hlstorla do _A?i?a'e'a 1Rudge. , —•
r.-Sj.rA .,? JJOB'.IE ra, no Teatro Carlos Gomes, g.-an- W^~>' 41 culdadosamente, como tem aeon- C«o Matro Goldwyn Mayer em Hollywood, de Test Pilot. um vluvo que se casa pula segun- fifu:ada parte. _ I - Buuji

dc interesse da platela carloca em n| tecldo com todas as pegas encenp.- Hollywood, ou melhor Culver CI- o Western Prince devera atra- ™a„,v'ez- ,!?kS, sem olvidar a prl- BrSuilrS — Or ¦Sera::reaUzada;na Uia 1-1 do cor- assistlr a burleta fantasin lilla- \ ^ das pola pompanhia da "Bonequl- ty, que 6 ondc se looalizam os car amanha, as 7 ou 8 licras m«»a mulhei... A lembranga da Sm s3flb r^nSi1rente a "Post.i do Pobrc" no. Vera riante, "Os Santos da Marouesa", Mill nha de S6da". imansos estudlos da poderosa cor- "outra" 6 para a segunda esposn 3o wV gCrua rob os au?3i"ioe do ds-parta- de Paulo Orlando. Para satlsfazer "O Mano de Minas" serd apresen« ° obstaculo maloi* 6 fclicidadc do 11.
T.crto oc a' a curiosldade reinante do oubli- tada todas as noltes, hs 20 horas, I j| _ J _ ftrt  ¦ rr casai... i^ic, um vlollnista ccle- r

r,r, o.„ ,a, aflss ar«nus2l£ HWM 
« ——— ipurapo do (oiKiirso de Ela merece rauata", r&Jfcswrw«rs -ro,e"™,°.

Ksr.eraildade <tos UlsMntts rora- c.j.np i n.ihi. lolctan'do n ;tiifp..i.i- AsiSnofpe^ubHcaDo" 0 ''®me 100 % mus'ca' 
'Bfoadway-Jrograma' m^Si^sriSSSSSi

cruzciises qui liSo modlramteafor- da mals senseeUnol da prcssntc BE W' 'mfMMMH millgO no Kcpublica ' •» climax que ofc?o^e o mclhor WilU ^ * horas e meia para tentarco3 pai.i sua\ isir a<i nec?ssidadc.<> estaQuo teatral, Paulo Orlando. A festa dc Snnto Antonio esta  ¦>¦ ,., Foist nos touches finals... batcr o record mondial de velo-ctos dcoprou-g.dcs da sorte. pie;c^areMmentos'sob'*? fK" F' •„ despertando o ^-Ms vivo inW«s- fBW? ^x ?4 " ' " V{ 4$ Sercnata — ondc e revclada cidade sob re 5.000 klloirietros,Os pobres do bairro de Vila Isa- ru\ d^cn Vnuima nrndnrfi^n^ lUmf\ /¦ •/ .--|| I .^c em ta^ob os melos socials, no | . y A< unirt nova ''G3lrcla" Hilda Krahl, com a carga de mil cjuUoa.rel dcvcr&o prociu-ar os cartoes disendo- "os amtos da SuA" tadamcnte entre a colOnia portu- ^stara na t61a do Palaclo a par- O aviao leva 5.5WI litros de-c:« darto d^olto a. roecbimcnto f'u^budete^fa^a^ia^'m^fdhda Pf ^ ^ SlSftotSi I TF .* " «S tlr de Segunda-Jcira proxima. gasolina o 280 litros de oleo.c,w dadlvas cios dlsccntss do Gina- cm assuntcs palpltantes da hlsto- X -v ^ fL* JA 6 erando o numcro do in3- ^ jL- 'WHU iiH^il * ' ~ ' j^T S RADIO ©.5 ^?erJ Cruz, na secr^^riti^ da- ria f&tos da^ vlda da |^Marq_uesa critos para o concurso, entre no- MIMSTERIO 1) V KDl'CACAO Marsclha. 8 (H.>  Depcrfs
clico Xavkr 4;t. As "suras mals impresslonaiitcs «li "A GunaSa'deftata^JAtem .J&L *5*^* V k. itJ " S"-Slora" ccr°u'—~"»Jor- cm'distance wn^fnha^eS^eme—  a-queia cpa.a. «. que ap»,,cm na If i ¦¦¦iMM^iMEifiiirlfffari i W em exposl^ao a artlstlca Guitarra f jnMhifr^"' af> iij ' --1 nol do Mclo Dia" — Suplemento nralas o hirlro-ivian T.irntr~que ofercceu para o primclro pre- m?iSical A?s :3 horas — Trans- ^anri^^scau dc Paris sSfrcu .1 ncnrinriiln nnoilUKcn ilo tetl«..cao, como EsJam. per csem- .,,,, mlo dc suitarrlstao. uiiseuo com - p H n 5 - Radio ':?nt » twicou o. far is soireuJ espexacuio pufiuscico CIC p;o; -Domltlla de Castro", a pro- ¦UE0 MAIA " . . iSsoola MiinicipL, ii ,lm aiversas transXormagoes tendo

Sabarlo tagonlsta que te.-A a rosponsablll- Bublloa Nova", onde os seus au- °3 riJ grama para as Escot®s Ticnlcas efetuado hoje um v6o de espe-dade dc Alda Garrldo, que conhc- f souberam comentar chlstosa- "mf- " A n? Sccundarlas Municipals. 4 17 riencia plenamente satlsfatorio.
aaASILMO 1 L1AXI EN-c.^- cend0 bcm a hlstorla- d«a um dc- me^te todos os fatos que ttem PJ^ SSf^SeSSS?'' °oL £- ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦1 7,Sm£Vt4c" — , _

sc dcsenrolado no Brasiii ncsVes p r.,n!; camDos tomar&o car Academla Brasilclra dc 75Ires, 8 (H.) — O coman-BAD Of T^I^XS HCJS ultlmos 8 anoe. com muita telle!- ^'^aYesta J^ntameS?™P" ^MIIWHfcWil^^W—^tnb^lxa"-C<rOnn^I ?0SSl lev^-t°^ hoje voo
rf ^SBSigfflg^inr'lWtTTni dade e grapa extraordinarla, sem artlstas: Lulra Satancia, Candida ¦P^9F^ ¦ , !" T^WWiI-j "*» mi/«ri siuS pelo Pilota^do urn avlao de b^D.^.B^lHno, tamptfio b.asjeiio dos fcrlr son'lmento de nlnguem. Os- Leal, Esmeralda Forrcira, Lucilla Miguel Osorio dc Almeida^ A's 18 A>'"iot. bl-motor, r1 serie,,m,o p^ades c Ma-lo Lianl Ita- carlto. Isa Rodrlgucs e toda Peres, Amelia do Ollvelra, Eliza ¦» EM _ "Hor« do Fuuciouario com o lntc,.;t0 de batero record

Companhla intervcm neste quadro Santos, Gorgctte Vilas, Calu Sll- . , ' ffl Municipal" da P B D 5 - Radio do S.OOO fcUlm<-<Anv com 1.000;¦de triunfar sensaclouolmento na de maneira sensaclonal. A outra va, Armando Nasclmento, Jofio dc CTPP888BSKi Kscola Municipal. A's 10 horas qullos de carga, presentementc¦crandc pel-ijc. de Eabado. Os do is oarte de "Semprc aorrindo...", Ollvelra, Ramos Junior, Brandao — Hora cc.-ta — "Jornal da Mol- em poder dos russos Kokktmaki'«se cntregarani a urn trelnamento Que est^ abafando o a de samba Filho, Abel Dourado, Carlos Ma- te" — Suplemento musical. A's c Briandlnski. A's. 17 boras e 42!s3vcro, aflm de suolr ao ring cm |pHffii||^SH numeros nacionais a cargo de ehado, Alvaro de Sousa, Jose Ma- 20 horas — "Hora do Brasil" do mlnutos Rossi pousou depots de!•nerfelta forma, ^ao sd 61es tem D6o Mala Apolo, Zcze, Alzira Al- fra, Antonio Sampalo.. Alern de Departamento do Propaganda do ter voado os 5 000 kilometres•ddo uma Tidi rlgorosa, metodlca 1& ^ mclda e Rosa Sandrini. Augusto todos os elementos das "Tnlndadcs Brasil. A's 21 horas — Trans- „Sd» hScomo S3 tem submetido a exercl- mSK vasseur compos para, Deo Mala Portugueses". O Maestro^ Domingos Dr. Gencroso Poncc c Altamlro Ponce, ladcados pelos oronlatas ci- missfio diretamente da EscoiaNa- J" an7iE«trn.- ImSm-cios pssados. aflm do apuror «De£ •*• um samba "Wo na™ sor'', quo Pinho, com a Banda da Colonia „cmatoSraflcos do JOKNAL DO BRASIL, "Diarlo rie. Xoticias", clonal de Muslca de um concerto "6d'^,d^ l°rLki°™r^ in?^a ;sua forma tecnioa c fisica. Hoje, H|, N iflB um encanto A fantasia da revis- Pprtugucsa de Nitcrfii, aprcsenta- "Diario Carloca" "Jornal do Comercio" promovldo pela Socledade Prqpa- do MStol reewtotot«r«.
T-asillno e Mario Lianl enccra- "m encanto. a lanrasm ua rtvio rA um repertorlo complctamente gadora de Musica Sinfonlca e de clonals de velocidade sobre 5^000
-ao os scua Irelnos vlgorosos, de- MKi. . ].Uf HBWM cHccmcm nu- nora, para o Bio, por todos os mo- Roalizou-se, liontem, fts 15 ho- sentante da firma Editora IrmSos Camera. , , ldlometros com cargas de 500 e
'vcrdo reallzar a varde os ultlmos Nasclmento, Lou e Holena, ei^tlvos. a festa de domlngo no Re- ra5 na sed0 da tlrTOa ponce & ir- Vltale, por 61c fol dcclarado que Suplemento nuis cal para n Ho- 1.000 qullos."Snls de luval i.ara^'a^ belMa do f ™ in!l'rav'J"Sn 1 ^?,rPot Publics; vat scr o malor succsso mfto, no cdlficio Odcon, a.o andar, a sua flrma val cditar lmediata- ra do Brasil— Hoje: — Obras do
-"bado Lii.nl trclnara nol' na brllhante o trabaltoo Uo Margot (lo ano. salo 303, a apurafao do concurso mente o fox mals votado, lsto c autores brasilelros lntcrprctadas Istres, 8 (H.) — O comandaji-
XmI iio c » Phmpiim f n«i«l Leuro c to«.o o olenco. que est bllhetes devcm ser p-ocura- do Ela merece musica, o fllino She shall have music. P»t artlstas brasilelros. — Prl- <3ante Rossi, acaba de batcr por1.na? do c. K. Flamingo c crasi- na sua®ultima semana de exlbl«ao. OS Dimcies aevcm soi p.uuuio ,00O|O musloni ,me 0 Broadway- mclra parte: — 1 Vila Lobos forl!» diferenca trts records later-..:vo no listed 10 Brasil. Depots de amanha, Sabado, tere- dos no cscri.orio do teatro. Programa ofcrcceu ao publico ca- c°mo, v6"' os 'eitores, fol co- Ch6ro n. 7 — Orquostra siitfonl- nrtCi0nRis dctidos pelos russos pols,—r, nr..,,.-.. \ . v *tB1 mos a ultima matinee da mocida- «¦"»¦ rloca no Cinema Broadway. LORCi?i P'eiio exlio o concurso ca sob a regenc:a do autor. 2 cnbriii 5.000 kllometros com t«1o-.1 ~ OlJlNQ QOJ:^ ,v.,; : ^ rff dc com os prcpos das localida- Com a presenpa dos Srs. Maxl- do Cinema Broadway para a cs- Carlos Gomes — Balada da opera c;::.u!c media superior do 75 Itllo-i<.rztt VITOR.-O../JMSNlE -^A-* ¦ '' rtes rcduzldas e domlngo. aiem da Ca»ui/a TftlonCillifA HA mo Ferrelra, rcdator clncmatogra- da mclhor can^&o do lilmc II Guaranl ¦ Soprano Bldu Salfio. mctros horarios ao record i>r6Ce-.matin6c As 13 horas liavcrA as JtjffliU ICICyialllU «V fico do Diario Carioca; Jolio Ebo- Ela merece musica. 3 — a) Alexandre Levi — Tan- dontc.

Vlrgoltao trjlnou vigorosamente dnas arandes sessocs da nolte. uiTrHEAK 11. do Diario de Noticias: Flavlo O aparelho utilizado pelo oo-
ps_-a o seu reaparccimcnto Eaba- n„, ,Vn« ,. „ inltKillK Cordelro, do JORNAL DO BRA-  . _ _ _--,. mandante Rossi fol um bl-motor•do, contra o argantlno Cafferata. rATJLO ORLANDO "McntlTOSa , Ullia Come- fc SIL; Alfredo Sade, do A Batallia, A giilFDDn F 0 FOllTRnl de potencia total inferior a 2.000'Cheio do entuslasmo o popular sempenho & altura A vedette fos- (ir„ ^fartmiaHa procedeu-se A abertura de. uma e, M UUUUIH L V IVVIVHU hp. Decolou em 23( segundos com'ooxoador patriolo dcclarou que faa tejada apresentar-se*-& alnda lu- uia alo Noticias do Piaui em segulda, a contagem das cedu- purece que liada tem do co- portagem clnematografica que um peso total de onse wmeladas.,i|U2Stio dc reapireccr, conquistan- xuosamcnte vestida ft 6poca; Ma- las, quo deu o scguinte rosultado. muni a guorra e o football. No content, complcta e dctalhada- A prova durou pcrto de treae no-
cio uma grando vltorla. nuelino Tclxe'.ra, comlco apreclado ° ORICVINAIi BRA&1LEIRO QUE Trre-ina r (HI  Tendo cm . She mall have mtute, - '20 vo- nosso caso porem, cxistc uma es- mente, a peleja que Domingo ul- ras e fol efetuada a 6.000 metros-
r. lnterpretard "Pedro 1", com boa O RIVAL LANQA.RA NO DIA 17, Teris-ino, 8 (H.) Tenoo Ma 0s; The band that Jack butilt, trelta relacao cntri ambos. E' quo timo sc travou, em Strasburgo, de altitude. A trlpula?^o levavaIO arg.ntlno Amilcat Caf-eiata. ,j05agem (je eaplrlto; "Jos6 Bonl- VAI SER DADO TAMBEM JiA S A. !5?li5t iin Ttetado o cover- i f' SlrfKlltff «toa» oil a carpet nmixls cstarJio Segunda-feira, na entro os teams dos dois paises, pjra esse llm provlsoes .de osi-,

B i!^ catreiou, emientando faeio", outra flgura hlstorlca, apa- ARGENTINA E NO CHILE P:™a!ia° mmiim^ rip ?^io tela do novo Broadway, num mes- para a conqulsta do Campeonato geneo.i ¦ B.-asillno, as=evoiou que so encon- rocera 11D desempenlio de Estc- no l0,=cl' contratou^ a^ comP-de 1.183; IfotMng on earth ean ma- roo e sensaclonal programa. do Mundo. com os tres records dc velooi-.tra cm iwrfcta. forma; j a bem Vam Matos, artista de farta coml- "Mcntirosa", a comddla dc XI. maquinlsmos n-cessarlos, conv_o- Ue vie jail, ait. May all vourtrou- A guerra aparecera no tenia de E os carlocas poderao vflr, as- sobre 2.000 Xilometros arran-tac.lmatado aqul o quo val para cidadc: "Clialapa", sera Sllva PI- Magalhaes Junior, quo o Rival es- quals dispcnderA carca do qui- bias be little, oncj/, 430, Doing the dcsUho Glonoso, um Xilme cmo- slstlndo esac fllmc, aqucles mcs- cacios tempos atraz a aviacao ita-iring aflm de cortar as pretensdes Uto; "Marqucsa do Barbacena", treara no dia 17 do oorrentc, Sex- nbcntos con'os dc re &ar2a?' irdanta Minlic'from liana o comalidante Rossi, no mes-1
• LlTI? ,10, 0 Um Procoplo irmao; •'Eseolastlca", Ma- ta-felra, atraves de prlmorosa Inr — ° mterventor doJgftu^ bal- band, 620 afoonteff .Minnie /row, wmp «T m-am- ,.n--?^Sga mo aparelho, acaba de conquis-,

» 8 r. o? „ Baroneza de Vento cm terpretacao Co Duiclna, Odllon, »SS um hereto jprorro,gan.Uo old Virginij, 2.164, Don t ash me tar para as asas francesAs sols.POpa , a graclosa atriz Antonicta p5rla zfica salaberri e outros, prazo para a dellmitagiio das areas any.qucstioiis, i.iio. records internacionals com real!MARIO LIANT. CLA3SIFJCADO Matos; JoSo Pinto1', Artur Car- ' 6d quallflcar urbauas e suburbanas .do cidades Coubc asato. ^usYc com 2 1°0 it . *iv importancla pratlca ta.nto do pon-NA mrMEIRA SEP.IE ITALIAN valho; Baroneza Dccaopd^', Vera HP1®' E= deSois de e vllas, por proiwsta da Junta de ShL^ha-llaic^ : -¦ ' '1**^ ^BP": to ds vista militar eoino do ponto,CONSTDBRA-SE ,ESI CONDICoOSS Prado, 'Baronesa Plassaba . Nona <J« P°l ' P t estatistica o da Dlretoria de Geo- J°°'¦ com " 104 to- ' *¦ de vista postal, lsto 6 do llgacdesi
DK DBRROTAR B^.«ILINO ^apole.^A .burleta posnuc ^ Atos ^^Zo.l^a^aou as Sos- at6 o dia 1 de A^ost-o pro- ^FrttoVo<Slo00S^S vS: \uMidinK;yMi U lon^ disuncla.

... . .. ... . , , rf0S nela oritrinalidpde de dots sas frontclras, com possibilldadea ximo. tantos do Xox premlado, foram ' • P^T '';  •"'»Brasllino 6 o puf.ll.sta patricio ^ancis — "Ecnhorlta 1938" e "Len- do fazer uma grande carreira no contempladas as seguintes pes- ^ • -•= ,
r-°^ 'vl mo«' da Arabc. dansado pelo ballarlno idioma espanhol. A brllhante crla- NotlCiaS da Paraiba s6as: Paulo Brown, Juraol Rinciot BBgMgs *FW » O Sr. Allthony Eden prO-Gramas ao s.u eoplrito combativo, _ chznsonlcr, Carlos Lisbon, que gtlo de Duiclna e Odilon, que Reglna Mazal, Orlando Haddad. W\' W nnnriara <?ihado inlTIOl'-.V ardor com qua sc cirprega nas ,^a Europa JA fol aplaudido cm esse original dc R. jMagnlhftes Ju- j0ao Pcssoa, 8 (H.) — O Con- DelHna Rangei, Em llo do Sousa |-®a '# 

I. llUllCiara SaDaOO Unpoi
1U"SS, ele grangoou enorme popu- varios tcatros; Maria Alice, uma nior, JA estA sendo carlnhosimon- S3iuo Federal Florestal tolcgrafou &os ^,,Pn ^ } ih S=tm p Sh i. tantc dlSCUVSObttll«ln® >ir®s'1f'r® ch,cl2 d0 cn" te traduzlda para o espanhol por "ollntcrventor coau-atuiando-so p^uaeiu abquo dewrlS ^ ^ ^
^ i,r«i?^b. oantas e habiUdade, todas cssaa jose M. Bola e sera provavelmen- peia assinatura do doereto que cs- na s&fe da fh? .¥ * . , jBT'. . flfe *ST [ ' *Br„ londrcs. 8 <H.) — OSr. An-

;¦'¦ tltulo dc cr.mp..ao br.isilei.o dos concnpQ&cs choieograflcaa annua- tc a pepa de estrfiia de Paulina tabelece medlda.s dc prlotecAo das .„.. Pnnpn 'T,= horas - ¦• ,si.¦ < tliony Eden pronunclarA Sabado na'mol.i pt.sadosi. Ele so tornaui uma das pela vlvacldado dc: 12 rapari- sl„Serman, depots que a notavei J2^-vss "orcstais nlm 
receh^cm o'i' ptn-manc tffs —A , ^ ^ ' V sua clreunscrl9So cleitoral. cm,veraadclra atra?fto dc multid63S. gas! ]E termlnnndo: Al^a GarrS con^diantc argentina tiver com- ^r'p'ossague intensivanicnte ^Broadway dur'ante o ano ^ \ Lemington, 'n>P°Jte»»S4

Sabado, BrrslMt-o voltarA a com- n°„ata0ulos por sess8es "a prccos pletado a filmnBcm de sua segun- t-aballio de prcparasio dos cam- corrente. ' . . ; / . } v Th1"60 *mSh^
uater, cmpen'.iando-S3 numa luta ijonularos ComoV vo — a proxl- da pellcula clnematografica. No pos municipals, para a damoos- Froscnte A apuraeSo. o repre- vld.a S Sn minis-perlgosa contra o ltallfino Mario ma "emporada? 

pefa sua novldadc. Chile, "Mentirosa" serA d.ula pela tragiio de variadas culturas. =r * * tro*to SSSl& 2sS®2^Lianl. na qua! val arrlsaar o seu dove assTnalar o acohteclmento nr. Companhla Alejandro Plores. para .;,I1MrniTIM>' l> : • V SiSmo lnteresse nos melos par-cartel. <Scra o combatc dc malor tistlco da malor evldencla da es- a foi podida a necossarla j)oaf»j|Q para a COllStrUCaO MANEQUIM -s lamentares que querem estatoelecertoiportancla na caixcira do nosso tag&o atuai. autorisasSo ao autor, por lnterome- § — . n«„,-rX;,. °s settings armados pelos tc- >, > V:;- uttta roinefio entre cssas declara-l
yatrlelo, contra um cstrangciro. .. , . . . dio do Jornalista Alfonso Wels- da scde da Caixa Operana cnicos da Metro para Manequim, . e _ rQCente recusa do Sr. An-_ ,, _— • —, - ElOl Cordeiro IOl elctivado sman, que Ja trabalhou no Rio j We«vi»flnpi>« do Rio o melhor filmc dc Joan Crawford ¦¦-: ¦ ¦ -j,^,Vi,- ... ! ..V .1— u-l fSnnv Eden de entrnr a fazer par-io itallano Mario Llanl 6 um j. 0 ora sc acha radlcado em San- AOS JiStlvattOreS ao KIO nert#B ultlmos clnc0 anos, abran- "">»? ch^berlaln. *
52J2^TrW?.«r^Sj^«iSE?rSSS5 cargo ele ccnsoi t)ag0 mantend0 oonstante corres- Grande do Norte gem ambientes varlados e intercs- John Mills numa eena dc DKST1XO GLORIOSO " Os amlgos do Sr. Eden afirmam'nant«. Treina com giauda vlgol. teatral pondcncia com R. MagalhSes Ju- santlsslmos — como uma casa-de- ox-titular do Foreign Office

° ®t0 d0 Govcrno Federal. t.or- nior. rin^'» 7ti~« Po?v^l^ eomodos^ luini bairro PObro dc cionante (ln Gaumont-Brltsli. com mos lnncos que os flzeram vlbrar considera que os aconteclmentosi
I dos sous sococ • Oitallano pvepii- °,?a "rc^.^o ^ A^V^lS'SS^VSS1 Sa/Sre^u oW- JSSScS| imv^oiuirio.noLtojK, "fetS^gS ^rKaSSS^

s05ff£ttsssgijsiixLs.pcakcr 
cl° Radl°Clube 

arsasa-a;doaejo de estroiar no Brasil com artlsticos e sociais do Rio. Esse £ni aJ' ° formado pelo 110S.30 agents do ato bo hlate, um trjMisatJ® Q nials herolcos da luta naval cn- e o Broadway serA pequeno Sc- da Espanha c nao ser lam s^sp™":-uma grande vitorla. I»iani decla- aconteclmento era, alids, espcrado ®d}?^°; 'riBW^ibnc'o'mi- do V' Ex" qus dd® ® c3ta onixa d?i„1UTnnn JVfaVcoui"i' ? tre a Inglaterra e Alemanha, du- gundn-fclra' para conterCla'"liiien3n endidos Sabado o antigo rairiis-1
rou que se considera em perfelta por ser da mats lldlma Justii;a, Jfai si«r_co:nhcclIda pielo_piubHup ca uma A-ea dc terreno para a cons- gal«^ de Joan em Mai eq rnnto a grande guerra. muitldfio que a ele IrA ter para tro do exterior tornassc publlcos

^<1"e £x?b'ra ao n"S c!n p°1' ««so que E6I Cordelro vcm Od!ion ci?ec?rari(b c"m ch;- trufao do sua side. agradcQO dentr0 de ai_ o football surglra cm Bra- vtr este programa plramldal. cstcs seus pontos de vista.
S?asi!elro. 

abit°r ° ^P800 tSS?12£SS?ttSSS XS? ve de ?uro? a sua atual tempora- e S2 sll x Polonla, uma sensaclonal re-
Ma,-lo Llanl representa uma ^SfanOTelaVa. teXTos^ais ^Td T X METROPOLIS - O CINE HANDEIUA _ OR1LNTB - Amor cm

fSuno Turn ,° rcl^nt^ h6C;'v1?0Sh , Procopio em Nlteroi SuSSfSSu2Stea«»o* B««flrmo CARTAZ amor e uma dciicia. grfnc«» Bo8m»a. ¦¦ B",?^?uso - Amoresltaliano e um adversario sooromo- Elol Cordelro sabe fazer ami- .. w_ „ „¦,o-htt-.i r>.^^- (iltAJAL — Ass-.m ,'
do PCH30S0 para o campeSo brasl- radc. cada pessoa de qucm se HOJE, DOIS B3PETACULOS soal ja v Diretor Presldento da C1NELANDIA PATHIP PALACIO — No 01BRA 3 Hollywood. *— Diabo ftlelro, que val correr o rioco do su- aproxlma. torna-se logo um scu g®1- o^4aria dos Zstlvadores do ALU A >IBU A — Viver, mundo dos espcrtos, filmo vaTHE* — Artlstas OVANABARA — A vol- PIBOADB "lao° Jcumblr dlanto dos punhos vlgoro- amlgo devotado. pela sua claresa procopio dara hoje, no Cine- ^bd0 aimc da Ufa, com Tito da Universal, com Lynne modelo. ta de Jimmy Valentino. solta. w T,,,tir.a hu-\ rfjs do Llanl. O ltaliano possue da trato e por todas as vlrtudes Teatro Central, de Niterol, em ves- E-tado. nirne da u overman. Horarlo: 14, IS. PARIS — O Somcm KD1SON — Na boca do l'EMIA — Justice au
multo malor cxpcrlencia do ring do seu caratcr. pe-al a com6dla "Um beljo na fa- ,. . , o? .>n r 22 horas ni-rtoito lnho mana.& do qu« o nosso patricio. haja vis- Dassa forma merecm parabens co", c a noltc, "O Casto Bollcmlo". A nacionalisacao do eilSl- 18-20 e 22 ho-as. rfx — CliarUe C'lan P x., ,ST\clO I1K SV I'AUA TODOS — Stella
ta o seu record quo so compdo teatro nacional —que tem na pes- Amanha, teremos pelo festejado R= Grande do Sul BKOADW$K — ym Charlie! ouan, KIO nBANCO — AWJ, K « tou corBrto Dallas.H dc cere a do 200 combates. muitos soa de E161 Cordelro um ccnsSr artista c sua Companhla, a pe?a 110 110 K,° V»ranac 110 Bul simples assassinate, fllmo em Monte Carlo, filmo aa da Iortlma. />4»ta4 0 tou cornea riRAJAJ — Feb® otw*
dos quals realtzados contra pugl- J"sto c conccnsloso, e a Pollcla »o Rci do Petroleo". No Sabado. da Warner, com Edwaid Vox. com Warnet oianu -WWINESSB — Rat- rlssagcm.
llstas do renome mternaclonal Civil, a cuja frcnte csta a flgura subira 4 cena, A nolte, "Que nol- Porto Alegre. S (H.) - O K- G. Robinson. Horarlo: 14, Horarlo: 14, 15,40 17,20, s. JOSH — Fella Ater - a vAoritt. POLITEAMA — Pccado !.... runomu n.^rna^onai. rfita do Capltao Fellnto Muller que to, Meu D3US", c no Domlngo, om cretarlo da EduaafAo do Estado 16- la, 20 c 22 horas. 19, 20,40 0 22,20 horus. rlssagcm. ,u-a . ' . r,'"/,lh™r- Ele J4 combatcu nos principals all&s, niu! f loflulu para qu? esse vosperal, "O homem do Dlnhclro", cnvlcu telegramas aos dirotorcs IMI'EKIO — I.a Bone- .. ..  Vcnenu HADDOCK LOliO — Anjo us •  RomanoeS3 paises da Europa, causondo seaipre ato de Jiu.^a f6sse pratlcado. e ft nolte. "Um homem e oltomu- dos coleglos publico do Interior, m0" mmo da Ufa. com CENTKO nime da Ufa com Char- HELIOS — lucrecla Mtrslss'lppe>.•; grande lmprcssSo I>cla sua asres- Em comemorapfto a esse fftto, meres". Como se \i, a curta tem- rasponsabillzando-os polo cumpri- Malta Ercnerth e Jan Klc- ' - - • „ " 'n b.S _ Wlindo <9slvldadc, pelo vigor dos sous pu- Por todos 0.1 aspitos dlgno doiale- p^rada de Procopio na vlslnha el- nianto da let qua in an da sejam Horarlo: 14, 16, 18, CENTfcNARIO — Lua les Boyc.. KA.MOS".*¦*¦ nh__. E' um boxeador sarenn. qua gria. cs amlgos de Elol Cordelro. dads, scrA dc pe;o3 para rlr. nacionalizados as cscolas estran- .'.2 horas. de amor. intjIPANEMA — Prlsionciro massas.
sabe ae aproveltar habllmente do 1ue toda aric ®«?e ? -nf geiras, cm caus munlclplos. Ou- Ml'TRO  Hosallc, fil- B. VEDUO — Devo^So BftlMKUO de Zcnda. REAL — Melodia <a
qualqucr desculdo do adversario SX™" "las' uma cran- A nrimeira veSBCral da trossim, devem os referidos dire- Q d Metro, com Nelson de pal. AMERICA — A marca JOVIAL — Mulhcr an- Broadway de 1938.

r.,; para c.rsoarragar-lhe, com toda aS 'X^ no Eestau- „ P«meira gwywu tom c3muni=ar a secretarla de ^ddv e Eleanor Powell. FLOllIANO — Lua dc d'*f' tes do tudo. SMART — Tarass Bo»fl. \vlolencla, um golpc declsivo. Lla- „n?e n'cx na Praca Tlradentes E' Mocidade, HO Rival, COIB Educa?fto, a exlstencla do alguma gSgrt*. 12. 14. 16, 18, 20 amor. OC ,.„m ba. ...;.v ni nto possus uma tecnlea prlmo- uma fdrma agrad'vel da tcstemu- "O MaridO n. 5" cscola cstrangeira qua nio teuba 0 22 horas. ELDORADO — Pagilac- AMEIUCANO — Um >lf.\EK — AI lem saNTAKA — Mtlsle*L, rtwa. mas em compensa^So e um nhlrcm a Efc51 Cordeiro. o grau requerldo o ragistro, ou caso tenha oDEON  Licoh?a sob el. crime unlco. amor. para madame.
.'¦Ig boxeador vlgoroso. asrcsslvo. quo de estlma c de eonsIderacSo que Hoje. Qulnta-feira, 4s 10 horas, tornado csaa providcncla nSo ve- nI,,„.vr[, ViimodaUfa.com . .Gl'ARANI — O famoso  Horols sem MASCOTTE — Lafltto ,VT\ CECIL! V —V. combate com toda ener^i possl- gasl c„trc tqueies em cujo mcio Duiclna e Odilon aprcsentam pela nha cumprindo as cxi-encins da P b0' Thcck. Horarlo: Gnmbini. o Corsarlo. wi «.'m coria¦&M vol domlnado polo descjo dc der- vivc c trabalha eflclcntemcnto. prlmeira vez em Vesporal da Mo- iei cltada. lS 1540 17,20, 19, 20.40 IDEAL — Douro a bcl- e ,iI\VT,r„ _ Asslm ,fl«,r»vi - Esnrcs- s CUISIOVAO - Oh!••v%i rubar o adversario. -3^* cidade — a proves reduzldos — a . UooA kn iitnrAi ATLA>TICO — ASoim MARACAN.v — i^prcs- fc>. iwmuy.w*S Brasiiino n&o se desculdou de Intpp~alisarao dc aco»S do engrasadlsslma comedla "O Marl- NotlCiaS de Alagoas = 22,210 hori®3- Iius— Folias dc Radio 6 Hollywood. so da morte. as rnulhercs ;A • S5 seu preparo e trelnou caorlcbosa- »ntCfJ.ailsavao ac aco^s BO Co n 5.. de Paulo Magalhies. Os PALACIO TCATlto lRlt> — Pollas ac Kaaio aVENIDA — SelpiSo ,tmir, rvltrlo da THUCA — Domando .'•'\\ mente para a peleja de Sabado. BailCO do Estado da tres ttos dlvertldos cheios de si- Jlfoceld, 8 (HI — Fol convoca- Tres mos-aa sabldos, filmo City. Afrlcano. verdadc Hollywood.' 9 lae sabe quo val sublr ao rln" tua?6es comtcas Impervlstas e ae da uma assemblela goral da As- oa Fox, com Alice Faye. LAPA — Saratoga. ALFA — Kmile Zoia. vcrdadc. VFLO  Os trte mMBIcom a rcsp-'-sabiltdad" d-> s»r no-- Paraiba ofeito rutdosamcntc hliarlante, des- 600la5&o Comercial. para elelsao Horarlo: 14, 16, 18, 20 rOPLLAR — Carro blin- dr.\siL — Em plena MODERNO — A dupla ° magno

tador do t'tuio de camoe-o b-a- Jo'~° rL'!r'oa' 8 (A. H.) — O In- si com6dla. via ser repetldos para dos vogals que tomarfto parte na 22 horas. dado. batalha do outro mundo. da al g
s::clro. Vlo "c;rontar-" dois ho- terventcr Argcmlro Fi3UClrcdo as- uma pla«la de claisfto como a que comlssio do salario ralnlmo. PLAZA — Uma liarrto PARIS1ENSE — Lafltte ,,EHA.FLOR — T6rere MADVBEIRA — Revo- VILA ISABEL — Hi¦¦ i:- * iTT.m 1,.f i., r . , slnou um dearato abrlndo, ua Ea- r.o Rival so r?unc todas os tardes — E" espcrado um movlmento mnrrhn nime da pa- o Corsarlo. H. vt„i0 tem "it".^ P^r»^lta «o.ma. A peleja cretaria de Fazenda. uma credito cte Qulnta-feira. A' noito, hoje, contrarlo ao aumento do pre^o f ' *T_ vinnwi — via r» VARIET13' «— Artlstas e'• IS deverA deeenvolver-ce com grande especial de setcnta contos dsstlnr.- rmanhft e alnda por mals alguna da gasolina e do oleo, aumento | 'JJWar?^ MEM PE SA* — Subll- CATUMDI — A mulber NACIONAL modelos
vlolencla, dai csperar-se um des- do a lnteKrallsicfio das acftes do dlas, "O M^rido n. 5*\ continuarl conscquente das tax as crladas pe- | Vfea-„iio.rario- I4» 16» IB- me renuncia. que amou denials. princlpc. moaeios. _ [¦ vV ftocbo eraodonante, a vitorla de Bonco do Est?do da Paraiba, 3U- a sua vitoriosx performance, mas lo governo C3t^duai sobre e^sc^ ! 20 c 2. horas.

cMes por vbscritas pelo Estado. s6 ate dia 17, quando Pulcina c produtga. 111 ¦¦—-¦•- —
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LEVADA DA BRE'(A'
TORNEIO EXTRA DA LIGA

DE F00T-BALL

OS JOGOS BE DOMINGO
ProsscRuirã Domingo com a reall/.nçfto «le dois Jo^ohnoturnos, o torneio extra promovido pela U/;a di» Foolbulldo Rio de Janeiro, cm disputa da taçii .Municipal.
Os Jojos silo os seguintes:

BANGU' X BOTAFOGO
Xo campo do Ilnugii, A rua 1'errcr, na estasfli) subur-bana.
Equipes prováveis; ,

BANGU": — Valter; Euéas e Zé Lilis; ElSílIn. Itoditgoc Leltfto; Lula, Antonlo, Rnhliino, Nadlnho c Dininlio.
BOTAFOGO: — Aimoré; Llno e Blbl; ZarcfJ Del Po-

polo e Canali; Álvaro, l.ura, C. Leite, Nelson c Oüi.
MADUREIRA X VASCO DA GAMA

No campo do Madurelra, á rua Domingos Lopes. nEquipes prováveis:3IADUKEIKA: — Ananlas; Norival e Cachimbo: Gringo.Paulista e Alcides; Armando, Balelro, Jullnho, Lelí e Aru-blnlia.VASCO DA GAMA: — Jocl; Osvaldo e Poroto; Osearino.Zarznr e Caloccro; Oriundo, Alfredo', Biiliia, Gabardo c Luna
Uma revista que está eni'
polgando os meios politi-

cos e sociais da cidade
110 Cartaz do Recreio

Odilon devem estrear "Metlrosa",
de R. Magalhães Jr.Os papeis desses queridos ar-tlstas, cm "O Marido n. 5", bemcomo cs deaemprenhados por Con-chita, Pòra, Atila, Matilde Costa— e ainda Roque da Cunha eZinca Sallaberri — permitem-lhestirar efeito comico Ininterrupto,dando ao publico um espetáculode bom umor como poucas vezeso Rio tem assistido.As próximas vesperais de "O
Marido n. 5", terão lugar depoisde amanha, Sabado, ás 1G horas,e Domingo, ás 15 horas.

"O Mano de Minas" no
João Caetano

Prosseguindo a Temporada Gil-da Abreu, os irmilos Celestinos,teus promotores, faráo cnccnp.r lio-Je no jo5o Caetano a conhecidaopereta "O Mano de Minas", umadas mais pitorescas manifestaçõesdo teatro de costumes nacionais.O famoso trabalho de Braiidâo £o-brinha e Celestino Silva, musicado
por Verdi Carvalho, certamenteterá 110 homogeneo elenco dos ir-rnfios Celestino um fatór impor-tante para urna longa permanenclaem cartas como aconteceu com"Jurlti", oiitra reprise sensacional."O Mano de Minas", foi montadacuidadosamente, como tem acon-tecido com todas as peças encena-das pela companhia da "Bonequi-
nhi de Séda"."O Mano de Minas" será apresen-tada todas as' noites, às 20 horas,em uma única sessão.
As grandes festas de Do-

nvingo no Republica
A festa do Santo Antonlo estadespertando o *»Ws vivo Ingres-co em fcorfos os meios sociais, 110tadamente entre a colônia portu-guesa que mantém o tradicionalentusiasmo pelas festas Antoninas.Já ó grandô o numero de ins-critos para o concurso, entre no-vos, de guitarristas o fadistas. Acasa "A Guitarra de Prata" já temem exposição a artística Guitarra

que ofereceu para o primeiro pre-mio de guitarristas.
Os outros prêmios constarão deuma modalha de ouro, uma de

prata e outra de bronze. Os con-
juntos dos professores; João Pe-relra e Carlos Campos, tomarão parte nes6a festa, juntamente com asartistas; Lulza Satanela, CandidaLeal, Esmeralda Ferreira, Lucllla

Peres, AmeUa de Oliveira, Eliza
Santos, Gorgette Vilas, Calú Sil-
va, Armando Nascimento, Jofio dé
Oliveira, Ramos. Júnior, Brandão
Filho, AbeL Dourado, Carlos Ma-chado, Álvaro de Sousa, José Ma-
fra, Antonlo Sampaio. Alem de
todos os elementos das "Trindades
Portuguesas". O Maestro Domingos
Pinho, com a Banda da Colônia
Portuguesa de Niterói, apresenta-
rá um repertorlo completamente
novo, para o Rio, por todos os mo-
ttvos. a festa de domingo no Re-
publica, vai ser o maior sucesso
do ano.

Os bilhetes devem ser procura-dos no escrltorio do teatro.

Atlética Vera Cruz
O popular teatro Recreio daEmpreza Pinto, vai fechar a suabrilhante temporada com a Com-

panhla de Revista cio Luiz Igle-zias-Freire Júnior, que se despede110 proximo dia 15, com o gran-dloso fec^lval do querido comicoOscarlto. E' que "Sempre Sorriu-do..." a interessante revista deLuis Peixoto e Gilberto Andrade,está agradando Imensamente ties-de a sua estréia, com a coopera-
ção de Dóo Mala, a mulata mllio-narla e Apoio Correia, o "Tambo-
rim" e Rosa Sandrlni, três estréiasdo barulho. O ciou desta peça c,Incontestavelmentc o estupendo
quadro político "A historia da Re-

A Atlética Vera Cruz foi con-/idacla a tomar parte nas conxpe-•.ições dc nataçáo que o Tijuca
rennis Clube fará realizar 210 dia30 de Junho c n comemoração aos•eus festejos d2 aniversarlo.

CARTAZ DO DIA
GLORIA — "O ultimoGuilherme". Comedia, ás 16,20 e 22 horas.
RIVAL — "O marido 11. 5'Comedia, ás 16, £0 e 22 lis.RECREIO — *• Sempre sor-rindo". Revista, fts 20 e 22horas.
JOÃO CAETANO —"O ma-no do Minas". Opereta, ás20 horas.

A equipo de basjwtbull do VeraCruz está treinando ativamente.sob a direção do Slmonides Pi-res, afim dc pedsr enfrentar seusadversários na próxima quinzenado mes corrente.

Fomos inforjnr.dos por uma pes-soa da Af.cvisa Vc..*a Cruz, que cs-\.is clube fará ura convite ao Clu-
b< dc Rogatf.s Gu.mf.bara parauma competição entre Infantis,Hivenis c aspirantes, Inaugurandoís melhoramentos introduzidos na^iscína vsracruzense.

A estreia de amanhã de
Alcla Garrido, e sua com-
panhia, 110 Carlos GomesOUVrNDO O AUTOR DE "OS

SANTOS DA MARQUESA"Existe em torno da estréia deAlda Garrido, amanhã, Sexta-fel-ra, no Teatro Carlos Gomes, gran-de Interesse da platéia carioca emassistir a burleta fantasin lilla-rlante, "Os Santos da Marquesa",de Paulo Orlando. Para satisfazera curiosidade reinante do publl-co, fomos ouvir o autor da espe-rada peça com que a vedezte po-pular e querida apresentará suaCompanhia, Iniciando a têmpora-da mais sensacional da presenteestação teatral. Paulo Orlando,
prestou ao nosso jornal Interessan-tes esclarecimentos sobre o entre-cho da sua ultima produção, nosdizendo: "Os Santos da Marquesa"é uma burleta fantasia moldadaem assuntos palpitantes da hlsto-ria e fátos da vida da "Marquesa
dc Santos", feitos com hilaridade.,As figuras mais Impressionantesdaquela époea. e que aparecem na
peça, terão tipos de perfeita carac-torização, como sejam, per exem-pio: "Domitlla de Castro", a pro-tagonista que terá a responsabill-dade de Alda Garrido, que conhe- Icendo bem a historia, dará um de-

go brasileiro: b| Henrique Os-valdo — Impromptu — fíólos' deplano por Antonleta Hudge. —Segunda parte:  I — BurleMarx — Grande fantasia sobre oHino Nacional Brasileiro — Oi'-questra sinfônica sob a regenciado autor.
terá realizada 110 dia. l-i do cor-rente a "Festa do Pobre" no VeraCruz sob os aU9ol'3ioc do departa-n-i.cnto social
Para esta festividade do caráterfilantrópico muito contribuiu a

E^neroisidade dos discentes vera-cruzenses quo não mediram esfor-cos para suavisar as necessidadesdos desprotegidcs da sorte.
Os pobres do bairro de Vila Isa-rei deverão procurar os cartões

que darão direito ao recebimentoo&s dadlvas cios discentes cio Gina-slo Vera Cruz, na secretaria da-
quele educandarlo á r S. Fran-cisco Xavier 417.

O momento aeroncutieo
Istres, 8 (H.) — O cornan-dants Rossi, acompanhado domecânico Vigroux. levantou vôoas 4 horas e meia para tentarbater o record mundial de velo-cidade sobre 5.000 kilometros,com a carga dc mil qulloa.O avião leva 5.500 litros de-gasolina e 280 litros de oleo.
Marselha. 8 (II. 1 — Depoisdc ter batido o record. do mundocm distancia em linha reta semescalas, o hidro-avlão Licute-r.ant Vaisscau ãs Paris sofreudiversas transformações tendoefetuado hoje um vôo de espe-

riencia plenamente satisfatório,
Istres, 8 (H.) — O coman-uairLo Rossl levantou hoje vôopilotando um avião de br-at»».-,deio AhuiQt, bi-motor, f* serie,!

com o hitc.\ito de bater ò record¦de 5.000 kilo»wftfcr/ar ooni 1.000í
quilos de carga, presentementeiem poder dos russos Kokktmaki
e Briandinski. A's. 17 horas e 42!
minutos Rossl pousou depois de!
ter voado os 5.000 kilometros
com uma velocidade horaria
média de 401 kilometros, baten-
do assim três recc/rds interna-1
cionais de velocidade sobre 5.000
kilometros com cargas de 500 e
1.000 quilos.

Istres, 8 (H.) — O comandan-danto Rossl, acaba de bater por1forte diferença três recorde lnter-.nacionais detidos pelos russos polstcobriu 5.000 kilometros com velo-'cidade media superior do 7Q Jcilo-jmetros horários ao rccord prece--donte.O aparelho utilizado pelo co-
mandante Ros3i foi um bi-motor!
de potência total inferior a 2.000-*
HP. Decolou em '23 segundos com 1
um peso total dc onze toneladas.,
A prova durou perto dc treze ho-
ras e foi efetuada a 6.000 metros«
de altitude. A tripulação levava,
para esse fim provisões de oxi-,
geneo.

Com os três records dc veloei-.
dade sobre 2.000 kilometros arran-t
cados tempos atraz á aviação ita-j
liana o comandante Rossl, no mes-j
mo aparelho, acaba de conquis-^
tar para as asas francesas seis.
records internacionais com. real!
lmportancla pratica tanto do pon-1to da vista militar como do ponto i
de vista postal. Isto ê do ligações
a longa distancia.

0 espetáculo pugilistico dc
Sabado

fiRAilLI-NO 3 Li AXI ENCGStriA-
RAO OS TREINOS HCJS

BEO MA1A
. publica Nova", onde os seus au-
j tores souberam comentar chlstosa-
mente todos os fatos que tfcem
se desenrolado no Brasil 1 nestes
últimos 8 anos, com multa fellel-
dade e graça extraordinaria, sem
ferir sentimento de ninguém. Os-
carlto, Isa Rodrigues e toda a
Companhia Intervem neste quadrode maneira sensacional. A outra
parte de "Sempre sorrindo;..",
que está abafando o a de samba e
números nacionais a cargo de
Déo Mala, Apoio, Zczé, Alzira Al-
meida c Rosa Sandrini. Augusto
Vasseur compôs para, Déo Mala
um samba "Não pode sor", quo é
um encanto. A fantasia da rcvls-
ta está a cargo de Eva, Armando
Nascimento, Lou e Helena, em nu-
meros maravilhosos. E' também
brilhante o trabalho de Margot
Louro c todo o elenco, que está
na sua ultima semana de exibição.
Depois cio amanhã, Sabado, tere-
mos a ultima matlnée da mocida-
dc com os preços das localida-
des reduzidas e domingo, além da
matinéc ás 15 horas haverá as
duas grandes sessões da noite.
"Mentirosa", uma come-

dia afortunada

Brasilino, campeão brasileiro dos^idiO pesados e Mario Lianl ita-iíano estão possuídos do desejo•de triunfar sensacionalmente na•grande peleja de Sabado. Os dois*=e entregaram a um treinamento.severo, afim de subir ao ring emPerfeita forma. Não só 61 es tem•tido uma vida rigorosa, metódicacomo S2 tem submetido a exerci-cios pesadas, afim de apurar asua forma técnica c fisica. Hoje,'Vasllino e Mario Liani encerra-"ão os seU3 treinos vigorosos, de-?vendo realizar, a tarde, os últimos^•^unds de luvas para a peleja do£ abado. Liani treinará, hoje, naviéde do C. R. Flamengo c Brasi-
Uno no Estádio Brasil.

Realizou-se, liontem, fts 15 ho-ras, na sédo da firma Ponce & Ir-mão, no edifício Odeon. 3.° andar,sala 303, a apuração do concursodc Ela merece musica, o filme100°|° musical que o Broadway-Programa ofereceu ao publico ca-rloca no Cinema Broadway.Com a presença dos Srs. Maxi-mo Ferreira, redator cinematogra-fico do Diário Carioca; João Ebo-11, do Diário de Noticias; FlavioCordeiro, do JORNAL DO BRA-
SIL; Alfredo Sade, do A Batalha,
procedeu-se á abertura da urna e,em seguida, á contagem das cedu-Ias, quo deu o seguinte resultado:She shall have viusic, 2.«20 vo-tos; The band that Jack butilt,1.251: Sailling aivuy ow a carpctof ciou des, 1.127; My first tfírill,1.183; Notliing ou carth cau ma-ke me fali, 817; May ali your trou-bles bc little oncg, 430; Doing therun around, 1.143; Leadcr of theband, 620; Moaning Minnie fromold Virginy, 2.164; Don't ask me«7ly questions, 1.140.Coube, assim, a vitoria ao foxShe shall have music, com 2.420votos, seguindo-se Moanin Minnie
from old Virginny, com 2.164 vo-to3. Feito o sorteio entre os vo-
tantes do fox premiado, foram
contempladas as seguintes pes-sóas: Paulo Brown, Juraci Rincão,
Regina Mazal, Orlando Haddad.Delflna Rangel, Emílio de Sousa
Costa, Joaquim Freire cia Costa.
Madelu' Pina, Llli Castro e Maria
Cristina Pasquanelli, que deverãocomparecer, hoje, nu sede da fir-
ma Ponce & Irmão, ás 15 horas,
para receberem os permanentes
para o Broadway durante o ano
corrente.Presente á apuração, o repre-

rjflGOLINO QUER R EA PA K/E-CSR VITORIOSAMENTE
Serviço Telegrafico do

INTERfOR
•Virgoiino treinou vigorosamente

pára o seu reaparecimento Saba-<to, contra o ai-gentlno Cafferata.Cheio do entusiasmo o popularooxeador patrício declarou que fazi|Uiàtào de reaparecer, conquistan-cio uma grande vitoria.
O argentino Amilcar Cafferata,oue aqui estrelou, enfrentandoBrasiiino, asseverou, que se encon-tra cm perfeita forma, já bemaclimatado aqui o que vai para oring afim de cortar as pretensõesJe Virgolino, obtendo um triunforehabilltador.

A GUERRA E0F00TBÃLL
Noticias do Piauí portagom cinematográfica quecontém, completa e detalhada-mente, a peloja que Domingo ul-timo se travou, em Strasburgo,entro os teams dos dois países,para a conquista do Campeonatodo Mundo.E os cariocas poderão vér, as-sistindo esse filme, aqueles mes-

Parece que nada têm do co-mum a guerra e o football. Nonosso caso, porém, existe uma es-trclta relação entre ambos. E' quoambos estarão Segunda-feira, natéla do novo Broadway, num mes-mo e sensacional programa.A guerra aparecerá no tèma deDestino Glorioso, um filme emo-

O ORIGINAL, BRASILEIRO QUEO RIVAL LANÇARA' NO DIA 17,
VAI SER DADO TAMBÉM NA

ARGENTINA E NO CHILE
Terezina, 8 (H.) — Tendo cm

vista ampliar os sarviços da im-
prensa ofialal do Estado, o gover-no loeal contratou a comipra de
maquinlsmos necessários, com os
quais dlspenclerá cerca do qul-nhentos contos dc réis.— O Interventor do Piauí bal-
xou um decreto .prorrogando o
prazo para a delimitação das areas
urbanas e suburbanas .de cidades
e vilas, por proposta da Junta de
estatística e da Diretoria de Geo-
grafia, até o dia 1 de Agosto pro-ximo.

"Mentirosa", a comédia dc R.
Magalhães Júnior, quo o Rival es-
treará no dia 17 do corrente, Sex-
ta-feira, através dc primorosa in-
terpretação do Dulcina, Odilon,
Pira, Zilca SãlaberrI e outros, é
uma peça que se pode qualificardo afortunada, pois, depois de
uma curta série de representações
om S. Paulo, JA atravessou as nos-
sas fronteiras, com possibilidadesde fazer uma grande carreira no
idioma espanhol. A brilhante cria-
ção de Dulcina e Odilon, que é
esse original dc R. Magalhães Ju-
nlor, Já está sendo carinhosamcn-te traduzida para o espanhol porJosé M. Bola e será provavelmcn-te a peça de estréia de PaullnaSlngerman, depois que a notávelcomcdiante argentina tiver com-
pletado a filmagem de sua seguii-da película clnematograflca. No
Chile, "Mentirosa" será dada pelaCompanhia Alejandro Flores, paraa qual já foi pecllda a necossaria
autorlsaçllo ao autor, pnr lntereme-dio do jornalista Alfonso Wels-sman, que Já trabalhou no Rio
o ora se acha radicado em San-
tiago, mantendo constante corres-
pondcncla com R. Magalhães Ju-
nior.

"Mentirosa". JA aplaudida pelacritica e pelo publico de S. Paulo,
Já difundida além das nossas
fronteiras, onde Já circula a sua
cdiçio, só agora, a 17 do corrente,
vai ser conhecida pelo publico ca-
rloca. E é com essa peça que Dul-
cina e Odilon encerrarão, com cha-
ve de ouro, a sua atuai têmpora-
da.

Procopio em Niterói
HOJE, DOIS ESPETÁCULOS

Procopio dará hoje, no Cine*
Teatro Central, dc Niterói, em ves-
peral a comédia "Um beijo na fa-
co", e a noite, "O Casto Boliemlo".Amanhã, teremos pelo festejadoartista e sua Companhia, a peça"O Rei do Petroleo". No Sabado.
subirá á côna, á noite, "Que nol-
to, Meu Deus", e no Domingo, cmvesperal, "O homem do Dinheiro",
e á noite. "Uin homem e oito mu-
llieres". Como se vê, a curta tem-
porada de Procopio na vlslnha cl-
dade, scrA de pe;a3 paro rir.

MARIO LIANI. CLASSIFICADONA PRIMEIRA STBP-IE ITALIANA
CONSIDERA-SE íE2kI CONDICòdSSDE DSRROTAR, BRASILINO

Noticias da Paraiba
João Pessoa, 8 (H.) — O Con-

sallio Faderal Florestal talegrafou
ao Interventor conigratuiaudo-se
pela assinatura do clcareto que cs-
tabelece medidas de prioteçio da3
reservas florestais.— Prossagua intensivamente o
trabalho de preparação das com-
pos municipais, para «a dsmons-
tração de variadas culturas.
Doação para a construção
da sede da Caixa Operaria

dos Estivadores do Rio
Grande do Norte

Natal, 8 (H.) — A proposltoda doação feita á Caixa Operaria
dos "Estivadores, recebeu o inter-
ventor do Rio Grande do Norte o
seguinte telegrama: "Sendo in-
formado paio nosso agente do ato
de V. Ex. que dôa a esta caixa
uma área de terreno para a cons-
trução do sua séde, agradeço a
V. Ex. o alevantado gesto cm proldos trabalhadores da estiva e suas
famílias, bem assim como o valio-
so concurso quo vindes prestar á
minha administração. Reafirmo á
V. Ex. a mais alta estima pes-soai. (a.) Diretor Presidente da
Caixa Operaria dos Estivadores do
Estado."

"MANEQUIM"
Os settings armados pelos té-

onicos da Metro para Manequim,
o melhor filme dc Joan Crawford
nestes últimos cinco anos, abran-
gem ambientes variados e interes-
santíssimos — como uma casa-de-
comodos num bairro pobre dc
Nova York, uma deslumbrante rc-
sldencla de um milionário no topo
de um arranha-céu, uni teatro,
uma casa dc modas, um sumptuo-
BO hiato, um transatlantico de
grande luxo o hotéis europeus. O
galft de Joan cm Manequim e
Spencer Tracy.Manequim estará dentro de al-
guns dias, no Cine Metro.

John Mills numa cêna dc DIJSTINO GLORIOSO
mos lances que os fizeram vibrarde emoção atravze da descrição
perfeita de Gagliano Neto, o for-mlclavel spcuker do Radio Clubedo Brasil.

E o Broadway será pequeno Sc-
gunda-feira para conter a Imensamultidão que a êle Irá ter paravôr este programa plramldal.

cionante da Gaumont-Brltsh, com
John Mllles, Barry McKay e BettyBalfour. Feita com a colaboraçãoda armada brltanlca, essa produ-ção reproduz um dos cplsodlosmais herolcos da luta naval cn-
tre a Inglaterra e Alemanha, du-
rante a grande guerra.O football surgirá cm Ura-
sil x Polonia, uma sensacional rc-

ORIENTE — Amor cm
Budapest.PARAÍSO — Amores
mal parados.PIEDADE — Diabo a
solta. _PENHA — Justiça nu-
mana.PARA TODOS — Stell»
Dallap.PIUAJA' — Felis ater-
rissagem.POLITEAMA — Pecado
des filhos.

QUINTINO — Romano®
nr Mtrslsslppe.RAMOS — Falando ms
massas.

REAL — Melodia da
Broadway de 1938.

S.MART — Tarass BouJ.
ba.SANTANA — Musfc»
para madame.

SANTA CECÍLIA —
Ret sem corôa.

S. CRISTOVAO — cmi
as mulheres .

TIJUCA — Domando
Hollywood.

VELO — Os trta magos
da alegria.

VILA ISABEL — Wm
tem 44 it".

VABIBXE' — Artistas e
modelos.

CINE BANDEIRA —
Princeza Boêmia.

C.UAJAU' — Assim é
Hollywood.

GUANABARA — A vol-
ta de Jhnmy Valentlne.

EDISON — Na boca do
lobo.E^TACIO I1E SA* —
/iá.ffl-4 o teu coraçáo.

- {«MIKEXsS — Rat-
nha Wtotta.
IIADDOCK LODO — Anjo

II E 1.1 O S — lucrecla
Borgla.

IPANEMA — Prisioneiro
de Zcnda.

JOVIAL — Mulher an-
tes de tudo.

MEYER — Al vem o
amor.

MASCOTTE — Lafltto
o Corsário.

MARACANÃ — Exprcs-
so da morte.

MODELO — Delírio da
verdade.

MODERNO — A dupla
do outro mundo.

MADUREIRA — Revo-
lucão de Maio.

NACIONAL — Ela e o
principe.

CINELANDIA
ALHAMBUA — Viver,

filme da Ufa, com Tlto
Sclilpa. Horário: 14, 10,
18, 20 o 22 horas.

BROADWAY — Um
simples assassinato, filmo
da Warner, com Edward
G. Robinson. Horário: 14,
16. 18. 20 c 22 horas.

IMPEIS IO — La Bohê-
me, filmo da Ufa. com
Marta Eggerth e Jan Klo-
pura. Horário: 14, 16, 18,
20 e 22 horas.

METRO — Ilosallc, fil-
mo da Metro, com Nelson
Eddy e Elcanor Powell.
Horário: 12. 14. 16, 18, 20
e 22 horas.ODEON — Licença sob
palavra, filme da Ufa, com
Ingcborg Theck. Horário:
14. 15,40, 17,20, 19, 20.40
e 22.20 horas.

PALÁCIO TEATRO —
Trôs moças sabidas, filmo
aa Fox, com Alice Faye.
Horário: 14, 16, 18, 20 c
22 horas.

PLAZA — Uma nação
em marcha, filme da Pa-
ramount, com Joel McOrea. Horário: 14, 16, 18,20 c 22 horas.

A nacionalisação do ensi-
no no Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 8 (H.) — O so-cretarlo da Educação do Estado
cnvicu telegramas aos diretores
dos colégios publico do interior,responsabilizando-os polo cumpri-
manto da lei qua manda sejam
nacionalizadas as escolas estran-
gelras, cm ceus municípios. Ou-
trossim, devem os referidos dire-
tores comunicar a secretaria de
Educaçáo, a oxlstencta do alguma
escola estrangeira qua não tenha
requerido o registro, ou caso tenha
tomado C33a providencia não ve-
nha cumprindo as exi^encias da
lei citada.

Noticias dc Alagoas
Maceió, 8 (II) — Foi convoca-da uma assembléia geral da As-sociaç&o Comercial, para eleiçãodos vogals qus tomarão parte nacomissão do salarlo mínimo.— E* esperado um movimentocontrario ao aumento do preçoda gasolina e do oleo, aumentoconscquente das taxas criadas pe-lo governo eslidual sobre eâsc?

produtos. "

A primeira vesperal da
Mocidade, 110 Rival, com"O Marido n J 5"

Hoje. Quinta-feira, ás 10 horas,Dulcina e Odilon apresentam pelaprimeira vez em Vesperal da Mo-cidade — a preços reduzidos — aengraçacllsslma comédia "O Mari-dO n. 5", d° Paulo Mao^lhSns. Or__ _ , de Paulo Magalháes. Ostrês átos divertidos cheios de sl-tuações cômicas impervl3tas e dcafeito ruidosamente hilariante, des-sa comédia, vão ser repetidos parauma platéia de eleição como a quer.o Rival re r?unc todas as tardesde Quinta-feira. A* noite, boje.rmnnhã e ainda por mais alguns
dias, "O Marido n. 5", continuaráa sua vitoriosa performance, ina.3
só até dia 17. quando Dulcina c
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O merendo de cambio fundo-
nou, hontem, cm condições mais
1'racns, com as taxas menos acccs-
sivels.O Banco do Brasil declarou sa-
enr sobre deposltos a 87S180 porlibra c comprava a E5S680, com
o dólar a 17$G00 e 17S300, respe-
cti vãmente.Durante o dia estivo o mer-
cado destituído da importancifl,situação cm que sa irianteve e,
fechou inalterado.O Banco ao Brasil afixou hon-
tem, para compra as seguintes
taxas:

LINHAS AEREAS
OS IMtOM.MOS AVIOIIS

1

UFuocilcncln [.cijogI

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFE'
estatística

COMUNICADO N. 8/46
«5AFJ8* ELIMINADO NO BRASIL ATE* 31 DE MAIO DE 1023

EspeclcLibra. ....Dólar ....Marco c. . .Franco ....Peso argentino.Cabo:Libra. . . .Dólar . . .— ParaBanco dotaxas:Libra DólarFranco . . . .Escudo . . . .LiraSlovaqula . . .Marco icompen-sação) . . . .FlorimFranco (Suiça).Franco (belgaJ.Argentino peso-papel) . . .Uruguai (peso-
papel

A'90d'v. Pronto
, 85$480 855680
, 175270 17S3U0— 55720

45450
. . — 855730
... — 175310depositos adotou oBrasil as seguintes

. . — 875130. . — 173600
. . $490

S702SH29
$620

5 $870097514S02225380
, 45750

7$900
Nos oancos estrangeires foramafixadas as seguintes taxas:PraçasPolonia (coroa)Suécia (coroai.Dinamarca ico-ria)Marco (livre). .Compensação. .Register . . .Japão. . . -

Espanha . . .Portugal escudo)

A' vista— 3550045520 a 4$550
35910 a1S085 a

5$120 a
S310 a

359507Í09055360451505315025200
5825

Venci.8$700
1S250
594036404$ 7 00
$G20

Comp.83400
15000$880S6004.>400

$550

MOEDAS EM ESPECIE
Regularam no mercado hontemos seguintes preços para as moe-das papel estrangeiras em es-

pecie:
Peso (uruguaio)Peseta Burgos(Espanha). . .LiraFranco (francês)Suiça (franco) .Belga (franco) .florim (Holan-da)iCroner (Suo-cia).ii-nner (Noruo-
f?:a>Dinamarca . . .Dólar <N. Ame-rica)'..Jolav {.Canadá,) .•ieicbsmark lAie-manlia). . . .¦iUovaquia ....3inir:i (Servia);d (iíumanla) .iarK-Ka iFüiian-

Ate 31 C.c Dezembro de 1033
Ate 31 dc Dezembro de 1034
Até 31 do Dezembro de 1035
Até 31 de Dezembro de 1030
Até 31 de Dezembro dc 1037

23.843.420
34.108.220
35.801.333
33.532.48S
53.728.014

•prinictrn. ScKunda Total do Total gcral Total garniPrlniclra ocguncm no tUa 16 d0 n0 uHlmo dla
Qulnzena Qulnzeua mis cada 

mis ( de cada m6s

janclro  646.678 .150.060 1.103.647 07.375.502 j 57.832.501

Fcvcreiro  4C5.3S3 315.046 721.330 58.237.054 58.503.000
Mnr?o  403.050 401.312 050.332 50.051.050 50.513.202
Abrll  302.255 402.123 704.370 50.875.517 CO.277.640
Mnl0  411.137 505.807 016.014 60.008.777 01.104.504

OBSERVAÇÕES: — Maio sujeito a pequenas retificações.

115200 10ij500
55100 I58OO
5$ 0004$ 500 456004 $«00

205400 2i>S200105800 105100
45500

$700$1404120
Í44.03S3005-S-iOO5^/J0$753

4.9000
$600£400tioo
W400•JÇOOO

5$000
$500$650

•kmí (FVonia) .'cn (Jap"u . .eso (boliviano).-'eso (chileno». .'eso (paraguaio).Jscudo Portu-
gal) ..... S0G0 $930'eso (Argentl-«•",'  55280 55200'engo Uiuiigna; — —

4bra (Inglatar-ra)  1015000 1005000'oles (Perú) . . 4S5000 435000
AGIO DA PRATA

' >a Republica .'a. Monarquia . 130 °i° 100210 0,° 160 ü!°

OURO COMPRADOO.Banco do Brasil comprava oaro fino a 22SOOO a grama,ompra dc hontem 7.293nterior  171.400,772
íc honlcm .... 173.417,003O Banco do Brasil comprava o.iro amoedado nas seguintes co-,çõcs aproximadas:
Ora .>lar .anco

do algodão, por John A. Todd; um
10115a artigo descritivo do Institu-
to Agronomico de S. PauJo, c uma
grande quantidade de informações
c dados estatísticos.BOLETIM CUPERTINO DE MI-BANDA — Numero de Abril —
Passa cm revista a situação dostítulos do grande parte das nações,Inclusive do Brasil, comentando
a suspensão dos pagamentos da
divida externa, que, embora tem-
poraria, deveria ser reduzida aomenor prazo possível em beneficio
especialmente dos credores portu-gueses. Contem a lista completados títulos cotados nas Bolsas doPorto e Lisboa.TRANSITO—Recebemos o n. 21,correspondente ao mês de Maio,da revista espécialisada Transito
que se publica nesta Capital, sob
a direção do Sr. José Maria deBarros. O presente numero trans-creve na integra o novo regula-
mento geral de transito, para oEstado de S. Paulo, com as ul-timas emendas e modificações, ctraz escolhida colaboração c nitl-das gravuras da atualidade. De~-tacam-se, no texto, a pagin dchomenagem ao Sr. Dr. -gar.Estrela, çutor do novo rogulamõn-to. e as interessantes fotografiasde S. Paulo antigo. -.JgjfrtVg'.-———»¦ 
Movimento da exportação
dc frutas pelos portos de

Santos e S. SebastiãoNo despacho que teve hontemcom o Ministro Fernando Costa,o diretor da Fruticultura;- %'• f:-~
vos Costa, apresento'*1 a Exa. o
balancete orgp-,1~tido por sua dl-
rutorin, sobro 0 movimento de <:::-
portanâo r>•« frutas pelos portos de
Santos c Sebastião.p^r esse balancete pôde o Mi-nlstro da Agricultura verificar que,110 período de Io de .Janeiro a oJMaio do corrcne ano, foram expor-dos pelo porto de Santos,3.382.220 cachos dc bananas,7.460 caixas dc abacaxis o 1.425.310 caixas dc frutos citricas.Pelo porto de S. Sebastião foramexportados 37d.05G cachos dc ba-nanas.—•—«B«e» 

APÓLICES DE PORTO
ALEGRERealizou-se, hontem, o sorteiosemanal das apoliccs popularesda Prefeitura dc Porto Alegre.Foi premiada com 10:0003000,a apólice de n. 1.360, da 50a se-rie, vendida em Porto Alegre.

164574533S840C$525

PAGAMENTOS DE-
CLARADOS

DIVIDENDOS
Companhia l.uz Stcarica, dcstle(165000).Companhia uc Mmeracao e Me-urgia "Brasil" (Cobrasil) 12S0U0.Companhia Usinas Nacionais, de(12 oi») ...mobiliária Higienopolis, dc 0JÇOOO).Dark, Companhia S. A., dc 0jaooo).3. A. Diário dc Noticias, desdeações preferenciais (503)Serviços Hollerith S. A. (8 °;°) .Jompanhía Materiais dc Cons-ação. dc 15 (lôvOOJ) .
fures:

Tec. Industrial Mineira, des-ju, í)3. A. Fabrica ac Scuas Santalena, dc 1, juros P> semestre.Companhia Progresso do Valen-. desde Já.
irnara SmdicaJ da
alsa de Fundos Publi-

::os do Rio de Janeiro
Tajas médias do cambio de7 dc Junho'eas A' vista

art res 87S048¦ Is S193¦Ha S931jmanlia (Keg. Mark) . 4"jl43•tugal 8831
igica (papel) S537Igica (ouro) 2S034ifa 43017ecia -13591» manlia (V. Mark) . 5SEOOimanha (U. Mark) . 4t097luco-Slovaquia .... SO^Uva Vork 17f6i9enos Aires 457J3larida P5731

I Pfto Sfilf.lnadft 174430
MOEDAS

bra' 101SS53Jlar 20S3C5anco s8i'2CUdo M38so argentino 55*301i so uruguaio 8=33i!0 boliviano SB00i jichsmark 3S202ra $327oty 3#900• a ^ m 

TELEGRAMAS
SERVIÇO ESPECIAL DE CON-TELBURGO LIMITED E DENOSSA REPORTAGEM

8 DE JUNHO

?ublicações RecebidasOURO BRANCO — Numero d£bril — Esta revista está melho-ndo e aperfeiçoando-se cada vezíais. Ocupa-se, como é sabido, doigodão desde o olantio ate r.oslercados consumidores, tornando.' assim dc grande utilidade para. s nossos lavradores e negociantes.' ^estacamos entre os artigos publi-idos: O.t pingos do algodão, pelo>r. Garibald Dantas: O algodoci-oca campanha co trigo, pelor. A. Menezes Sobrinho: Umionciro da mecanização agrícola.or Mario A. Pauzini; Estatísticas

Paris s;Londres,frs. por £. . .Lisboa s|Londr<.s,cse. por £. . .ItaJla s Londres,lira por £. . .Espanha siLondres,
pes. por £. . .Nova york. s|Lon-dres dol. por £TAXAS DE DESCON-TO NOS DANCOS:

Da Inglaterra . .Da França ....Da Italia ....Da Espanha . . .Da Alemanha . .De Londres 3 m.ti compra . . .tj venda . . .TÍTULOS BIIAS1-LEinos:Funding 5 °L°. .N. Funding o0,0Funding . 1931,6 °j° ....Conv. 1913 5 O o
Emp. 1913 5 o.o

Estaduais:Federal 5 üj°. .Rio de Janeiro1927 5 °i° . .Bahia 5 °i°. . .Parfv 5 °!° . . .TÍTULOS DIVER-sos:City or S. PauloImp. &. Frc-cheio Land Co.Pref.) ....Banlc ot Lon-don & SouthAmerican Ltd.Brazillan Trac-tion L Igrt SsPower. . . .Brasiuan WarrantAgence e Fl-nances Co. Lt.Ocean Coal &Wilson Ltd. .ImneriaJ CüPmi-cal Ins. Ltd.Lcupolciina ii.au-wall Co Md.mes, 1.003 . .Lloytl Bank Ltu."A" Shr.res. .uahies & Wlie-less lAa ("B*Share?) . . .Rio de JaneiroCity Power Co.Rio e ioui Mil et.Jb GranerieaLtdb Paaio rtau-v/ay Co. Ltd.Western i e i e -
grspn Uo Ltd4 °[° Dec. . .rnUl OS ESTHAN-geiros:Emp os guerrabtit 'i 12 0 0"Stock ex div.Ccnrol. 5 1"2 o,o

173.27 178.32
110 00 11U 00
93.03 93.05
N.cot. N,cot

4.93.00 4.94.62

Hont.22 1 ;24 1J26419 [321' 27,16

Ant.
2 1|24 1 í 36419)321127| 16

20-10-017-0-0
19-10-06-15-07-0-0

20-10-017-0-0
19-0-06-15-07-0-0

15-15-0 15-15-0
5-0-04-0-05-0-0

5-0-00-0-04-0-0

14-0-0 14-0-0

0-0-6 0-0-6
0-7-7Vá 0-7-10j4

1-9-4 J/21-9-4'

10-0-0 8-10-0
3-0-4 U 3-0-4 V.
47-15-0 48-0-0

0-11-9 0-11-9

0-19-0 0-19-0
40-0-0 40-0-0

101-0-0 101-0-0

102-5-074-17-6 102-5-075-0-0

ALGODÃO
LIVERPOOL

O algodão aisponivei brasileirofechou hontem apenas estável ccm alta de . 01 penes por libra.S. Paulo "íalr", hontem . 4.24Idem idem anterior . . . 4.30Pernambuco "falr" hontem 4.04Idehi idem anterior . . . 4.COO disponível norte americanofechou cm alta dz . 03 penre porlibra."Fully middüng", hontem • 4.43Idem idem anterior . . . 4.40O produto norte americano no

termo acha-se <m alta dc
pencc par libra.

"Fully míddling"Ent. cm Julho . .Idem em Outubro.Idem em Janeiro. .Idem cm Março . .
NOVA YORK.

O produto norte americano nomercado a termo nj ultimo fe-chamento mostrou-se calmo, ha-vendo nas cotações baixa parcialde . 02 a . 04 cents por libra.*'ec. Ant'American míddling"Uplands  7.89 7.89Ent. cm Julho. . . 7.89 7.89Idem em Outubro . 7.93 7.95Idem em Janeiro. . 7.93 7.98Idem em Março . . 8.00 8.04
PERNAMBUCO

Hont. Ant. 15 Idem 1.914 port23 Idem 1.917 port4.31 4.30 40 Dec. 1.933 . .
4.43 4.42 300 Idem 1.999 . .
4.43 4.47 5 Idem 2.093 . .
4.52 -4.51 209 Emp. 1.931 . .

As condiçoes deste mercado sftode fraqueza, cotando-se:HojePrimotni, Ift ks.:Vendedores. . . * —
Compradores . . 4 3SOOOHont.Entraram . . 500Ficando r. safraem  305.000A existcncia orça por 89.200 sa-cos,. contra 89.200 no anterior.No ano paasado orçava por70.000 sacos nesta data.A exportação verificada hontemfoi: !00 farelos d:; 100 kí'-- J->*a
portos da ílumcavv^nn^ntu no consumo 300 sa-cos de 80 kilos.

Aat

43ÇO03Ant.

304.500

Apoliccs municipais:43 Emp. 1.906 port.

Comercial de Al-renas. .Funcionários. .Mercantil . . .UogioniU .PortuguOs nom.Id^.m port. . .Diver&AH:Ds. Santos port.Idem idem nom.ü Mineira cieBlctrlc pret.Ds. da Bph;a .S. Hollerith nom.Idem idem port.Torras e Colon,Debentures:Edificadora . .Belas Artes . .Manulatora . .Meruado . .Aliança Ind. .Progresso Ind. .Ind. Campista.Lar Brasileiro .Antartica Paul.Da. dc Santos .Nova America . 1:Fluminense F.C.

2109UU0 10050003350005505000 5359000300601)0-• 805000835000 —
2608000 255S0002438000 2405000
2505000 —

0S000 850001:1D5S0Ü0l:20B$0Ü0
7v000 35000

1405000 —
2053000202550002015000220S00U1903000140S00U19950001993000192S0ÜU
620000

210*000
2005000
2003000204f$000
040S000678000

AÇÚCAR
PERNAMBUCO

O mercado de ayuear mostrou-se nontem estável, vigorando naBolsa os seguintes extremos por15 t:iios. Hontem529500508500. 433000 a 44SOOO359000. 309000 a 3130009SOOO a 985006SOOO a 65500Anterior528500508500. 435000 a 445000358000. 305000 a 31900099000 a 995006SOOO a 65500Hontem Anterior600 1.000

Usinas 1». .Usinas 2a. .Cristais. .Demeriras .3a sorte ,Somenos .Brutos seco3
Usinas Ia, .Usinas 2a. .Cristais .Demeraras •3a sorte .Somenos .Brutos secos.
Entraram .Fie. a safraem. . . . 2.043.200 2.942.600A cxlstencia orça por 651.400sacos, contra 633.900 no anterior.No ano passado orçava por700.000 sacos nesta data.A exportação verificada hontemfoi: 12.000 sacos para Scntos, 2.000
para outros portos do Sul do Bra-sil e 4.000 para portos do Nortedo Brasil.

CAFE'
NOVA YORK

O mercado a termo a ultimahora mostrou-se estável, sendo asseguintes as ultimas ofertas decompra: Hont. U.fec.Ent. em Julho . . 4.19 4.21Idem em Setembro. 4.19 4.20Idem em Dezembro. 4.. 12 4.13Idem em Março. . . 4.10 4.13As ofertas de hontem demons-traram baixa de . 01 a . 03 cents
por libra desde o ultimo fecha-mento deste mercado.

LONDRES
No mercado do disponível To-ram as seguintes as ultimas cota-

ções em pencc por 112 libras:Hont. Ant.Para tipo superiorSantos . . . . 271- 27;-Idem idem 7, Rio. . 18;- 18]-
SANTOS

O mercado (lo disponível fechouhontem calmo, nas seguintes ba-ses:Tipo 4, por 10 kilos . . . 198100Idem idem anterior . . . 1932U0As entradas orçaram por 60.106sacas, contra 8.294 no anterior.A cxlstencia fica assim dlstri-buida: SACASLivre, hontem  2.235.670Idem anterior  2.249.707As saidas verificadas hontem fo-ram: 27.014 sacas para os EstadosUnidos, 42.310 pa.a a Europa c1.185 para o Rio da Prata, etc.,em um total de 70.509 sacas; osembarciues constaram de 43.402sacas ds café.

BOLSA
A Bolsa de Valores esteve, hon-tem, regularmente trabalhada cacujou vendas assim apreciaveis.As apólices da divida publica aoportador achavam-se firmes, comas da municipalidade ecm altera-çâo.As obrigações do Tesouro Naclo-nal continuaram em boa posição,tendo melhorado as ds 1932.Não apresentaram alteração asapólices de sorteio c as do Rea-justamento Economlco. revelaram-se um tanto aeccssiveis.As açõe3 dê banccs c as dc com-panhias em evidencia permanece-ram destituídas de interesse, tudocomo se vê em seguida.

VBNDA3 EFETUADAS
Apólices da União:
379100

Div. Emls. port. . .Idem idem idem . .Idem ldcm cautela .Reajustamento 5005Idem Idem ....Idem Idem c:8 sem.Idem ldcm Idem . .Idem 1:0005 cx juresldcm idem idem . .Idem ldcm c.C cem.Ob. Tesouro 1.930. 1ldcm idem Idem . . 1Idem idem c.jjuros. 1Idem idem 1.932 . 1

8159000818;.CG075030003525000351SGOO4525000454500071350007145000C13SOOO:015?0C0:0185000:0453000:050$0c0

74450009415000750*°°"

O cm o81750007506000775Ç000
740*0009405000

: 0158000:015S000: 04.880008979000; 0159000

1535000152300015290001928000167900019380001718000
Apoliccs estaduais:

23 Porto Alegre . . 335000
125 Minas dec. 9.716nom 6305000207 Idem 1.931 Ia serie 1483000132 Idem Idem idem . 1433500

16 ldcm idem 2a serie 1658500
84 Idem idem idem . 1668000
10 Pernambuco .... 87900010 Idem 87950011 Idem 88800003 S. Paulo 5 0-0 . . 18BS50048 Idem idem idem . 1895000

Ações dc bancos-.
20 Brasil  397S000

ÚLTIMOS LANCES
Apólices ua Uníào:Ver. d.

niv. Emis. port. 8205000Idem idem caut. 7605000Emp. 1.903 port. —
Reajustamentoeconomico cx;j.Idem idem c;2 ».Rodoviarias. . .

1:016*000 íMem 15/32 . .1:0508000 1tdem 1937 . 9003000
O. Ferroviárias 1:0205000 1Municipais:Emp. £ 30 port.Iciem idem nom.Emp. 1903 port.Idem 1914 idemIdem 1917 idemIdem 1920 idemIdem dec. 2.097ldcm idem J .535Idem idem 2.?39Idem idem 3 .264Dec. 1.933. . .Idem 2.093 . .Idem 1.999 . .Idem idem 1.550Estaduais :Rio 1:0009 8 °|°
Idem 5008 8 °i° 4005000Minas 1:0005 5Ò|°nom  — 5755000Idem Idem port. 1509000 5808000Idem 7 °j°. . . 6988000 6905000Ob. Minas 9 0|° 1:1008000E. Santo 6 °|o . 6105000S. Paulo unif.8 °| . . . . 9259000 9245000B. Horizonte 7°]° 7156000 7109000Teresopolis lQ s. — 1809000Sorteaveis :Munieip. 1 031cautela . . . 1705000 1695500Idem idem tit. 1715000 1709000Rio 1003 4. °,°. 1055000 1933000Pernambuco 5°|° 878500 875000Minas 1-934 5 °,o

Ia serie . . . 1485500 1488000idem idem 9 w|"
2a serie . . . 166Ç000 1655500Idem idem 7 °|°
3a serie . . . 1938000 1928000S. Paulo 5 V 189*000 1888500Recife 4 °lu . . 505000 —

P. Alegre 3 li3°i° 335000 318000
C.de seguros:Argos Flum .Sagres 6008000Garantia ... —E. de ferro:Paulista. . . 2255000M. S. Jeronimo —As. de tecidos:Aliança Indust.America Fabril 3305000Brasil Indust. —Nova America —Progresso Ind. 4305000Corcovado. . —Manufatora . —Petropolitana. 2305000Bancos:Brasil 398Ç000 G955000Boavista. ... — 7608000Comercio ... — 2208000

4405000 —-
39050001535000 15250001535000 151300015135001525000 151500017190001675000 16650001708000

1655000 164850010380001923000
1665000 1658000170300G

8205000

CAFE'
Tivemos o mercado de café,hontem, cm condições ainda ílr-mes, com procura regular na ta-boa.Cotou-se o tipo 7 na base ante-rlor de 119000 por 10 kilos e asvendas realizadas foram de 1.355sacas dc manhã c mais 724 detarde, no total de 2.079, contra1.570 de vespera.Os> embarques e as entradas fo-ram reduzidos, fechando o mer-cado sem interesse, com o movi-mento estatístico seguinte:
uuviuen!^ ot ao.vrsM

COTAÇdKSTipo 13 KilosN. 13S00UN. 125500N. 125000N. 115500N. 7 115000N 103500Mercado — Firme.Vendas do dia — 2.079 sacas.Tipo 7, ano passado . 185800Pauta:Cafe comum ..... 19200Sul de Minas  23000
MOVIMENTO ESTATÍSTICOANTERIOREntradas sacas

quenos, nshnndo-rs os comprado-res multo retraídos.Entraram 13.741 sacos, sendo12.241 de Maceió; 700.de Pcrnam-buco; 500 do Campos c 250 dcMinas.Saíram 5.031 c ficaram em de-
posito 18.933 ditos.

COTAÇÕES
Qualidadep por 60 leilos
Branco cristal. . 54800U a oô&uuuDembrara . 53*000 a 535300Mascavo regular 393000 a 403000Mercado — Frouxo.

MtRCADO DE
ALGODÃO

O mercado do algodão cm ramaachava-se, nonuorn, irouxo c comos preços em oaixa acentuada.Os negoc.os, porem, se latiamem cscaia regular. prometendoainda maior desenvolvimento.Encraram 302 fardos, sendo 163da Paraíba, 140 do Maranhão e 33do Pernambuco. Saíram 444 c fl-caram em deposito 8.125 ditos.

qualidades
Seridó:Tipo 3. . .Idem. . .Sertões:Tipo 3. . .Idem 5. . .Matas:Tipo 3. . .S Paulo:Tipo 5. . .Mercado —

COlAÇÕESPOR 10 kilos

403500 a 41T500393500 a 403000
39530033^050 405500385000
375000 .a 37^500

. . 315030 a 355000Frouxo.

FortalezaB. AiresBeletn
101010

E. Unidos ... 12P. Alegro .... 12Europa | 12
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ArIOcS iln:

Pan-American ...Pnnalr Pan-American ...Condor Panair Pan-American ...C. Aerco MilitarPanair Pan-American ...Panair Condor-LufthansaCondor C. Aereo MilitarAlr-France Alr-France 

Pnrt. Destino

10

10
1111
1112

121212

B. Alrc3

BolemP. AlegroE. UnidosPonta í?orã
| Fortaleza
l 
I Chile .'
i M. Grosso
| B. O. do Sul

; Europa

Lcopoldina (Minas) . .Leopoldina (Rio) . . .Marítima (Minas). . .Marítima iS. Paulo) . .Cabotagem (Minas) . .Arms. Reguls. Flum.RioArms, Mineiros. . . .Esplri^ Santo ....
Total

Idem ano passado . ,Desde o 1° do mês . .MédiaDe ío dc Julho . . .MédiaDe Io do Julho do anopassado Revertido ao .«noc/c desde1° do. .Julho . , . .Embarques:
Europa . .Cabotagem.

Idem ano passado .Desde o Io do mês .De l<> de Julho . .Idem ano passado .Consumo local . . .Doado Retirado

i
250 |888 |500

1 . tiüo
SACAS5.35911.1391.59118.3426.749

SACAS425945
1.370
sacas10.90359.5172.430.5411.802.55150025

3:0005000
1005000
22350001458000
25050003205000345S0003008000400S0008250002208000

Idem ano passado .* 678.430
EMBARQUES DE CAFE*

Em 8 de Junho. SACASNova York:Theodor Wille & C. 3.000Rotundo & C. . . 1.750Companhla Caf6eira M.Gerais S. A. . . 239Finlandla:Mc. Kinlay S. A. . 625Marcellno M. Filho . 300A. Jabour & C. . . COOSilvaln Eleaquim & C. 750Ornstein & 175Castro Silva & C. . 150Hamburgo:Theodor Wille & C. 125Leon Israel S. A. £90Pinto Lopes & C. . 432Mc. Kinlay S. A. . . 100Marselha:A. Jabour & C. . . 2.000Portos do Sul:A. Jabour & C. . 550E. G. Fontes & C. . OCOCastro Silva & C. . 750
Total 12.099

MERCADO DE
AÇÚCAR

Funcionou o mercado de açúcar,hontem, sem maior atividade efraco.Os negoclos continuaram pc-
CARNES VERDES

MATADOURO DE SANTA CRUZ

I Total IVendlda Vendlda IEspeele 1 da ma-1 em em Rejeis. I Presos
I tanga |S Diogo Santa Cruz I

=============================== I
iBois  338 103 1,2 159 1 2 1 2 1 1S800Vitalos .... 47 41 61 — 1S80DSuinos  4 2 j — 3$303Caprinoa. ... — — | — —

Ovinos I— _
I ' II

matadouro de NOVA IGUASSU'

I Total IVetidUa Vendida fEspecie I da ma- i em para o; Rejel? PregosI tan?a is :0iogo suburbios II I
I IBois  70 3 1,4 GS 3,4 — I 1SB00Vitelo.3 .... 5 5 — I 25000Suinos  4 1 — | 35200Ovinos  — i— _|_|_
I I

MATADOURO DE MENDES

j i iI Total IVendlda Vendlda I IEspccie | da ma-1 em para os I Rejeif. PregosI tanga !S Diogo suburbios I II I
II IIBois ! 202 I 98 3:4 101 1 8 1 21 8! 1S800Vltelos . . . .! 63 32 1:2 23 i 1 12 I l.$300Suincs i 29 I 14 3!3 135 8 I 1 | 3$300Caprlnos. . . . — 

| 
— i — 

j 
—

MATADOURO DA PENHA
. I

Total | PregosEspecie da ma- Itanga
j ,Bo-.s : 1S7 — — j — 1-33DViUlos . . . . C3 — — I _ ! —Suinos i 13 — — i — ! 352COCaprluos. . . .j — —

alfândega
GABINETE DO INSPETOR

Foi oaixada portaria comunl-cando aos funcionários que o aju-dante de teioureiro da Alfândega,Álvaro André Rlfí, nomeado pordecreto de 4 de Março ultimo,
pre stou a fiança regulamentar, cn-trando cm exercício no dia 7 dócorrente mês.Ao Diretor das Rendas Adua-neiras foram encaminhados os se-
gulntes pedidos de restituição dedireitos: G. Nussbaum Torry,110S0ÜU: Hasenolavtr <Si C..4178000;Fluvio Lignlnl, 5203000; L. Figuel-rodo C., 3t0$100, o Artur Bal-four C. South America, 3005000.Ao Diretor do Serviço do Pes-soai íí:j Minnuorio da Faz;enda foire:tituido, devidamente informado,c precesso de interesso de D. Cris-tina Domenica Dumpei Lonz Ce-sar e outros, viuva c filhos do ex-oficial administrativo, Daniel Lenxde Araújo César.Para os fins dc cobrançaexecutiva, foi encaminhada a Pró-curadoria Geral da Fazenda Pu-blica certidão de divida, na im-
portaneia dc 115300, extraída con-tra Hobert Pruckner, provenientede diferença encontrada por oca-siào da revisão feita na nota deImportação n. 21.032, cíj 1934
(Coils) .~ Ao Diretor Geral da Far.:ndaNacional foram solicitados- os c.-c-ditos abaixo mencionados, neccs-parios ao pagamento das restitui-çòes dc direitos, da corrente excr-ciclo, que competem ás seguintesfirmas: Empresa Progresso Ltd.,755200; Deutschmann, Leal & C.,4395300, e Armando Buscctti & C.,795000.
DISTRIBUIÇÃO DE MANIFESTOSEm 9 corrente.N. 931 — De Hamburgo — Va-por alcmSo Monte Pascoal; cargavários gêneros; ao Sr. CorreiaCosta.N. 982 — De Filadélfia — Vapornorueguês Argentina; carga vários
generos; ao Sr. Alcides Ferreira.

RENDI M KN T OS Fl S V A.»t»Rendimento de hontem:Em papel .... 2.118:7335700De 1 a 8 do cor-rente 9.703:3895700Em igual períododc 1937 .... 9.207:0285801•JKerei»«;H a matscm 1928 .... 433:3305000
CA'lS DO PORTO

NAVIOS E PEQUENAS EM OARCAÇÕE5ATRACADOS NO CAISEm 8 de Junho. iAsturias — Praça M.iuà.Mcndoza — Arm. 1.Monte Pascoal — Arm. 2.Lassell — Arm. 3.Argentino — Arm. 3.Zaaland — Arm. 4.Coruoba — Arm. 5.Uruguai — Patecs 5,G.D. Pedro 11 — Arm. G.Bage — Arm. 7Uaizac — Arm. 8.Iguassú — Parcos 8 9.Camamü — Patcos 9,10.Alm. Jaceguai — Arm. 11.Arassú — Arm. 14.Jtupuca — Arm. 14.Potengi — Arm. 10.Oscar Pinho — Arm. 17.Carl Hocpecú — Arm. 17.Eva — Arm. 17.Vésper — Arm. 13.Noi itia — Arm. 18.Paraná — Arm. 18.Kasteibolm — Prolongamento.ücottia — Prolongamento.Fraucnfeis — Prolongamento.Buarquc dc Macedo — Prolon-gamento.

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE IIONTEMDe Porto Alegre e escalas, va-poi- nacional Itaguassú.Dü Filadélfia e escalas, vapoinoiuegués Argentino.Da Cabedelo e escalas, vapornacional Hcrval.De Balila Blanca e escalas,vapor inglês Bicla.De Porto Al^re e escalas, va-

por nacional ± -oagi.De Porto Alegre escalas, pa-que te nacional Itapura.Da Republica Argentina dirc-to, vapor argentino Uruguai.SAÍDAS DE HONTEMPara Gênova e escalas, paque-te francês Mendoza.Para Tutoia e escalas, vapornacional Arassú.Paia Buenos Aires e escalas,
paquete alemão Monte Pascoal.Para Porto Alegre e escalas,
paquete nacional lianage.

Para Santos, paquete nacionalBagc.Para Santa Pé e escalas, vapornacional Camamú.
VAPORES ESPERADOS

P. do Sul Olinda 9R. da Prata Norihern Princc 9R. da Prata G. San Martin 9Ariia Branca esc. Curitiba . 9N. YorK esc. Western Prince 10Havre esc. Groix 11R. da Prata Cap. Arcona ... 11Santos Potone 11Portos do Sul .4?ia 12Southampton esc. Arlanza 13Gdynla eec. Kosciusko .... 13R. da Prata High. Brigcde . 14Itajai esc. Tutoia 14Hamburgo esc. Raul Soares 15R. da Prata Monte Olivia . 15Hamburgo esc. Antonio Dcl/ino 15R. da Prata Jamaiquc .... lbPolonia esc. Uruguai .... 10P. do Sul Piratini 16P. Alegre esc. Aracaju ... 16Bolem csc. Pará 16R. da Prata WaCcrland ... 17N. York csc. Southern Prince 17R. da Prata Conte Grande . 13R. da Prata Yamazato Marú 19Gênova cec. Principcssa Mar*a 19Londres esc. Ávila Star .... 20R. da Prata Almeda Star . 20R. da Prata £». Aires Mar:i 20Gênova erc. Augmtus ... 20R. da Prata Florida .... 20Londres csc. Iliçh Monarch 20N. Yorlc esc. At ala.a ... 21
Amsterdam e~c. Westland . 21Bordóos csc. Aíassilia .... 21

VAPORES A SAIR
P Alegre ciic Itayuasnu . .Macau "e:.c TibugiR. ua Praia l> Pedro li . . .Fimandia cóc nungaiurN. xork esc Nuraiurn Princelaguna eec uart Hoepcuü .Santa Fe esc. Camamu . . .liam burgo esc. u. San MartinR. Grande CaxamouP. Alegro 0we. t ar rapo . . .P. Aic0rc eec. iguauu . . .delem esc. na murem . . .
R. aa Prata Wc«stc/ n Prince .Pamaiba esc uiinua ....Aracaju cse. &. Paulo . . .s. rrancisco csc. vc,ius . . .
Cabede.o Qzc. itapura ....Itajai esc. üapivan ....Bolem csc. hapageAn-oiuna csc. i'c.per ....HamDUigo esc. cap. Arcona .
Eeiem e..e. Aiatauim ....R. cia t vaia G/ o»i P. Alegre csc. PiaiuP. Alegra esc. inajui^dcnic . .
P. Alegre esc. itaquatiá . .
Lonareo csc. SinsR. aa Prata Arianza .....iN. Yorx esc. rocunc ....Beicm csc. Com. Aiotdto . .
H. aa Prato Jfose.uss/.o . .
P. alegre esc. Clinicou . . .
Lon ares csc. lliga. brigade .
N. Orlcans esc. Baroacena .
P. Aiegre esc. Ita:>s',icé . . .P. ARgrc esc. nra.cquara . 15 jHamburgo esc. Moncc ul.oia. 151
Rio da Prata Antonio Detjino 13':
Peneao csc. lcabera .... 15,
Parnaiba esc. Campeiro . . 13
Laguna e^c. Ana 13R. ãa Praça Uiuguai .... 16
Cabeaeio esc. Aruiimbó ... 13
Havre esc. jamaique .... 13
R. da Prata copucuoana . . 11
Recue esc. Piratini .... 17
Amsterdam esc. W atcrlund . 17
P. Aiegre csc. Par 17Antonina esc. Conte Grande . 13

LIVROS DA SEMAÜA
"l>0JTR-iNA E FORMA-

ÇAO JJÜ UJi.iPOnATi Vxõ-ív^.O", dc A. ti. Coirim NcLu,cutçuo üjc A. CucJlo árunco
Fi.uo, Rio, 103J.

O corporativismo tem sido es-tuaacio u.i.iinam».iite com mais
consoancia, eai t-ua parte. Ün-
tre iioo n.ei.i.o jíi nao s. o ra-í-os os tiv.Dilnos ne_se se.Uioo.Em conscquciiuia, o numero d-3conhecedores u o int:rcs3.ime
prcoicma passou a ser maisacentuado, embora não se possamdizer eonncceúcves proiundos.E' que o corpcrativisino, apesarde simp.es, apresenta aspectos
que so os doutos poderão exporccm proveito para os menosversades.O autor do presente trabalhoacentua, alias, com oportunicia-de, que um dos deicitOo de mui-tos trabalhos, inclusive soo otóma em apreço, e a preocupa-çâo de í>e ater as idéias gerais,com exposição soo forma diseur-siva, que cansa o leitor. O Sr.A. D. Gocrirn Neto foge cí:es.vtrilha e expõe, antes, soo íòrmadidacica, dizendo o que e o cor-parativismo, a sua genese, o seuvalor sob o aspecto econômico.í'az um estudo dos Estados cor-
porativos, analisando, finaimon-.e, a ConstlLuição de 10 de No-vembro para apontar os seus
pontes üe conucto com essaideologia.

O navio tanque "Potcziji"
SUA CHEGAuA, HOJJ, /.ONOSSO ponaoChega, noje, á tarde, ao portodesta Uapital. trazido a reboquee guarneeido contra a fúria domar, o navio-tanque Potenyi,que se destina á liotilha do Ès-Cudo de Mato Grosso, em cujasede irá servir, sob o comanciodo Capitão de Corveta ArmandoBeliord Guimarães.O navio-tanque Potengi foiacabado de construir nos esta-leiros holandesas por ordem dcnosso Governo, para a frota nu-xiliar. da nossa Marinha d;Guerra.As suas principais caracteristl-

ç.-vs sáo: 60!) toneladas de des-iccamento, 54ni,50 de compri-mento e velocidade de 10 milhaspor hora.Suas maquinas propulsoras sãoconstituídas por moibres Diesel.Com o Marajó, que tem esta-do em visita acs portos das Re-publicas sul-americanas da par-te setentrional, ficará sendomais um navio deíse trio, au-xiliar da nossa .vsquadrá.

NOTICIAS DO MINISTE-
m da mma

O Sr. Ministro da Guerraconvidou os generais ora emserviço li cata Capital, a comp.i-receiem em uniforme 3o, arma-dos, em seu Gabinete, ás 9 ho-ras do dia 11 do corrente.O Juiz de Dire.io da 7aVara Criminal solicitou o com-
pareoimento aquele Juízo, hoje,ü do corrente, ás 13 horas, doGeneral Boah^rgca Lopes deSousa, do Coronel E-iclides Za-nobio da Costa e da Major CiroEVopartUnrs de Rezende, afimdr, co no tssteinuntias,' deporemno processo a qus responde,como acusado, o CapSão DabntyNobre Prclrs, ctjo compareci-mento também foi solicitado.Em c.*icio n. 122, de hontem,ac respectivo Ju.z, foi comun'-cado que o General Boanerg':sc o Major Ciro. poderão ser ou-vidos per tíoprecata, visto que o
prime ro é comandante de umabrigada d3 infantaria, em Por! oAiepre. e o segundo serve no 8oR. C. I., cm Urusuáiana, tudono Estado do Rio Grande cio
Sul. O Sr. J"inistro dá. Guerraremeteu lionlem ao s:u colesi
da pa-ita da Educação e SaúdePublica, o relatorio apresentado

[ pelo Capitão medico Arnaldo
I Nunes de Cerquéira que, por de-
crcto de 20 de Setembro ultimo,foi nomeado para representar o
Era^ll no II Congresso Interna-
cionp.l ds Transfusão de Sangjc,
realiz?do cm Paris.O Coronel Anton o Paladl-
no, adido militar á Embaixada
Argentina, visitou, hontem, pelamanhã, a Escola Militar, em
Realengo. Naquele importanwi
estabelecimento, o ilustre visi-
tante foi rceebido pelo General
Mario José de Pinto Guedes u
demais oficiafs, tendo ali aímo-
çado ro refeitorio dos cadetes.O General Sebastião ao
Refro Barros, comandante do
Distrito ri? Artilharia de Costa,
esteve, hontem, á tarde, na Sala
da Imprensa do Ministério da
Guerra, onde agradeceu aos Jor-nalista ali acreditadas as reie-
rencias elogiosas feitas pela lm-
prensa, por motivo de sua re-
centc promoção a esse alto
posto.Hoje, ás 13 horas, a oficiall-
dade da artilharia de costa, ho-
menagearã aquele ilustre mili-
tar, indo incorporada ao seu
Quartel General onde cumpri-
mentará ao mesmo e ofertará
uma artística lembrança.O Coronel Álvaro Fiúza, de
Castro, recentemente nomeado
para o cargo de chefe do Gabi-
nete do Sr. Ministro da Guerra,
assumirá hoje. ás 9 horas, as
Mias novas funções.Foi posto á disposição do
Interventor Federai no Ceará,
afim de servir na Força Publica
do mesmo Estado, o Io sargento
Amaro Ribeiro de Lima.Está sendo chamado com
urgência á Sala da Imprensa do
Ministério da Guerra, o Sr. Ma-
nuel Belarmino do Nascimento,
funcionário do mesmo Ministe-
rio. aíim de receber uma carta
vinda de S. Paulo.

CLUBE MUNICIPAL
Caixa cie Capitalização— Rea-lizou-se ante-hontem o sorteiodas apólices do vigésimo quartogrupo da Caixa de Capitalizaçãosendo o seguinte o resultado:Antonino Gomes cie Faria237.877: Clube Municipal, 237.307'e 334.539; Consuelo da CostaMuniz Teles de Menezes, 157.070:Dagmar Medéla da Costa, 99.732;Dr. Ernesto Josá Quadres, 6.374e C7.C37; Fernando Ernesto deAraújo, 140.133; Gloria da Cos-ta Pereira, 403.685: JoaquimAmarante Peixcto de Azevedo,431.791 e 434.533; José Alega,475.58-1; Manuel de Paula, 375.607e 454.532; Nelson Meyer de Oli-veira, 407.228; Ramiro MiguelCorreia, 257.254; Silvino GomesLobo, 163.548 e 17.363; SilvinoJoaquim do Matos. 400.437 eTupi Silveira de Melo, 400.4G6.Os socios acima, que ainda nãoreceberam suas apoiices e o sal-do em dinheiro, estão convida-dos a comparecer, das 16 ás 13horas, na tesouraria do clube.Excursão Joanina — O De-parlamento dc Turismo do ClubeMunicipal aderiu á excursão queo Centro Excursionista Brasilei-ro organizou á fazenda da Ja-vari e cuja partida será no Sa-bado, 18 deste mês, ás 14 horas,da estação Alfredo Maia.Na fazenda, os participantesterão excelente jantar, seguindo-se um baile a caipira, fogos doar, sortes, batuques e diversasfogueiras monumentais.Os excursionistas pernoitarãona fazenda e no Domingo haveráalem de um café medroso, do al-moço c lunch, passeios pelas pro-xlmidades de Javari e provas es-

por ti vos no grande lago da fa-zenda. dando-se o regresso, ao
anoitecer, no Domingo, 19.Desde já e até o dia 11 serão
aceitas as respectivas inscrições,
na secretaria do Clube, a razão
de quarenta e cinco mil réis por
pessoa.Plantão — Acham-se hoje de
plantão na sede social, a Sra.
Maria Guiomar Jardim c os se-
nhores Mario Lago. Dr. Antônio
Botafogo e Dr. Emidio Cabral.

11 DE JUNHO
AS HOMENAGENS PELO 73-
ANIVERSÁRIO DA BATALHADO RIACHUELO

Corno nos rnes anteriores, *
nessa Marinha d? Guerra come-
morará a passagem da eíeme-ride que recorda o feito navaldo Riaohüeio.O. programa para essas fes-
tivas homenagens está sendo ela-berado c. hoje. provavelmente,o Sr. Ministro da Marinha man-
dará submete lo á publicidade.

A rescisão do cmilrato da
Companhia l**^tonica dc

Niterói
O Departamento de Propagan-da e Turismo do Estado do* Riode Janeiro forneeeu-nos a so-c,uinte nota:"Os Jornais noticiaram liontoma anulação c;o termo dc aeòrc.*orecem-firmado com a CompanhiaTelefônica do Estado do Rio deJaneiro. A medida foi tomada

pelo Interventor Amaral Peixotoapós um cuidadoso estudo da
questão, do e;ual resultou a con-vlcção de que varias irrejularida-des se tinham verificado na re-visão do contrato com a Compa-nhla, c;ue só poderia atingir pstaxas dc serviço. Com eTcito, ca-tabelecc a clausula 25 do contra-to de 22 de Dezembro dc 1922, o
qual consolidou as relações daCompanhia com o Estado, que de7 cm 7 anos pódem ser revistas astaxas estabelecida na clausula15. por acordo entre a Companhiae o Governo. A divergência, sshouveíse, seria resolvida por ar-bUramento. Mas a CompanhiaTelelonlca nfto se limitou, agora,a propor modificação nas taxas,foi mais adiante: propôs nova ln-terpretação de clausulas, a cria-
çâo de serviços noves, o cs tabele-cimento d2 novas obrigações. O
processo, cm sua fase final, nàofoi a Procuradoria da Fazendanem sober ôle opinou o Diretordos Serviços Contratuais. Alémdisio a mi uta definitiva do ter-mo não foi submetida ao Sr. In-terventor Federal, que. aliás, re-dlglra tíc proprio punho as suassugestões no sentido dc que o au-mento de 5 réis por quilometrodc linha c por ligação durantetrês minutos só se Justificaria nasnovas linhas a ferem construídas,muito embora o acordo recente-mente firmado tenha estendidoesse aumento a todas as linhas.A 27 de Dezembro do ano pas-sado assinava-se o novo termo deacordo, que alterava, não sómen-te as taxas, mas disposições con-tratuals dc outra natureza. Sub-metido o novo termo dc acordoá apreciação do Sr. Procurador
geral do Estado, este opinou pelasua anulação, parecer com queconcordou o Interventor Amara!Peixoto. Finalmente, na Secre-taria de Agricultura. Viaçào eObras Publicas loi feito o expe-tiiente para a -íulação. devendoser iniciadas novas negociações
para que a Companhia Telefônicachegue a um novo acôrdo com oGoverno do Estado, acôrdo quase deverá cinglr rigorosamente ao atermos contratuais",.
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QPIN1AO SINGULAR — A
propósito dn conslllulçflo do

C...selho Unlversitnrlo clu Uni-
versidade do Distrito Federal, tl-
vemos oportunidade de ouvir um
parecer, que c o mals original de
qun.itos sc tsnlinm enunciado
tobre a ínntcrln.

NAo está tfto mnl organizado
císc apnrclho, dizia o contestan-

porque os cinco diretores que
o constituem são proiessores da
Universidade. Além disso, u Con-
gregação Universitária c toda
composta ds professores.

Primeiramente, quando se dis-
cuto a composição do Conselho,
não ha lugar para trazer á baila
a cla Congregação. Aquele e o"órgão deliberativo superior da
Universidade"; esta é o "órgão
técnico consultivo da Reitoria".

Pretender suprir o vicio de um
pela suposta virtude do outro,
eqüivale a raciocinar por esta
fc 'ina: "De fato nesta salada üe
i.utas falta a laranja, mas não
sc afllja, no lim do jantar cu
lhe sirvo uma laranjada".

O que predomina nessus cor-
porações da U. D. P. é o prin-
ciplo :.-'istocratico. que o acuai
reitor proclamou em seu discurso
cie posse, dizendo: "O problema
talvez maior da nossa terra 6 o
prq- lo problema do século — o
cias aristocracias... Jà é tempo
de trazer do ostracismo o espi-
rito aristocrático. E mostrar a
sua atualidade, a sua necesslda-
dc, a sua correspondência ao ea-
pirito do nosso tempo".

Foi . m essa diretiva, imposta
pelo reitor, que a Secretaria de
Educação compôs os referidos
órgãos cia Universidade.

A Congregação Universitária
não é o "conjunto dos professo-
res ric. todos os institutos unlver-
si'arios". como determina o ar-
tigo 21 do Estatuto das Universi-
daclcs Brasileiras, mas o "con-
junto das professores chefes das
secções da Universidade, dos dl-
rciorcs dos Departamentos de
Musica e de Artes do Desenho e
cio Diretor do Instituto de Edu-
eac; ->"

É o ConMlho Universitário
não se conipOe. tão pouco, como
o csi^c o cilido Estatuto, de di-
reteres; professores e nlunos,
mas exclusivamente dos cinco
diretores dos Institutos Universi-
tario?. Como sc está vendo, es-
sas duas.'assembléias estão satu-
radas de espirito aristocrático;
todos c« seus membros sâo esco-
lhidbs; por indicação, designação
ou nomeação do reitor ou do
secretario; nAo só os que dellbe-
ram telo Ccnselho Universitário)
como ns que consultem (da Con-
gravação Universitária). E todos
podem ser sumariamente des]:e-
dldos,!

Assim, e Universidade,-é o Se-
cretario, se não fôr o reitor; ou
será o reitor, te não fôr o Scere-
tario.

Se a Congregação opina des-
goi:ando os árbitros supremos,
ou se o Conselho delibera em
contrario ao ponto de vista dèl.-s,
podem ser dissolvidos e substl-
tuidós cm Sl.horas.

Mas, e.lcga o opinahte a que
nos referíamos, afinal de contas
o Consellio não está tão privado
assim cia representação rio pro-
rcisüradòi porquanto o.s clnco dl-
rctÒrçs c;i'e o compõem são tam-
bem professores. E cD'.n isso pa-
rcee-lhe salvaguardado o espirito
universitário.

Ainda usando de uma meta-
fora culinária, seria o mesmo
que dizer: "Este bolo devia ser
cie aipim c batata. A batata não
entrou na sua composição, mas
isto não tem importância, porque
o aipim tambem não deixa de
ter uma batata".

O que se exige para tt compo-
sição do Conselho Universitário,
não é apenas que nele figurem
professores, circunstancia por sl
so Inexpressiva, mas: ci) que as
corporações decentes da Unlver-
sidade, estejam nele ícprcsenta-
das por delegados dc sua esco-
lha: Ij) quo os diretores que
clêle fazem parte procedam dc
sufrágio cm que tomem parte as
congregações dos institutos c o
próprio Conselho; c) que inte-
grem sua formação representai!-
tes dos atuais c dos antigos
alunos.

Isto é o que determina o E=ta-
tuto das Universidades Brasilei-
ras, disposição cm pleno vigor c
obrigatória para a organização
dc qualquer Universidade.

E é isto o que dá o caráter
universitário a um instituto de
alta cultv.ra,

O zareão c o plxc co.n que se
borrou a Universidade do Distri-
to Federal, sob o pretexto tíe
nela Introduzir o espirito aristo-
cratico. c dc fazer dela uma dis-
ciplinadora da inteligência cla
juventude, transformaram-na cm
uma criação fuiiambulesc***,.

A Secretaria de Educação pode
por-lhe uma corda ao pcr.:oço e
expo-la num circo com entrada.
paga. — F.

unos ftuRulntcN, a comemoração
llicira-tmiulctil. ani francis e por-tiii;iii>» e o programa tle Inspira-
ção. Inteiramente natlvlnta, ofl-
clnlmcnto denominado "Noite Bra-
sllclm" sfio os números do mnlor
relevo. Do nno que marca o nono,
ao dcolmo terceira aniversário do
estabelecimento de sou diretor ge-
ral, dostaciim-Ro um programa com-
posto dc Interpretações dos gran-
des gênios musicais c números
variados, por alunas; um conjunto
origina, de musicas e bailados, a
caráter, roloroncla a vários povos e
nações, através dc sua manifesta-¦;íio estética, secundado da rspra-
scntaçAo, por alunas, da poça cio
Eurico do Góis, "uma lesta A
Luis XV". Em 1030, cooperundo
pan o brilhantismo cla mesma ce-
lübriçüo, umn orquostra de nlunos
executou Les noces dc Figaro, olu-
nos representaram os departamen-
tos masculino, feminino e mixto,
falando, cm nome dos colegas a
siiMitricnçfto dos símbolos inicio-
nniF e do Instituto foi interpreta-
da pelo prof. Lu-Fayette Cortes.
Em 1033, toinou-se como centro
dc interesse, o Juramento A Ban-
delra, pela turma cla reservistas do
cuio anterior, pronunciamento da
Oração no símbolo da Pátria, por
um aluno c da Oraç&o aos novos
soldados, polo diretor geral. No ano
seguinte, a sessão realizada cons-
tou. em sua essência, da "Apre-
sentaçfto", palavras do prof. Fran-
cisco Lavassem* França e prele-
çáo da prof. Dlrce Lopes Cortes —
A alma do homem e do mundo,
revelada na linguagem su.bjct.va
da musica, com, o concurso da or-
questra e coro. A Iniciativa, quo
tomou o prof. La-Fayctte Cortes
dc realizar a audição tío O Gua-
rani, por assim dizer, cm brasi-
leiro, constituiu o tema comemo-
rativo, om 1035. Fot dc concor-
rcncla que c digna dc assinalar
essa primeira audição dos princi-
pais trechos da opera do imortal
Carlos Gomes, quo C. Paula Bar-
ros, o poeta de Mulrakytana", ver-
teu integralmente, para a Ungua
patrit", num magnífico poema. 13;n
1936. levou-se a cena o conjunto
nativo-muslcal. Aspectos da mu-
sict brasileira, plano da prof. Ne-
d\i Fllguelras e apreciação dos
quadros pela prof. Dlrcc Lopes
Côrtse. O valor dessa representa-
çúo c efetivou recordando os pri-mordlos d.i formação da musica
brasileira, soguindo-lhe o curso de
evolução através das produçõesmísticas de José Maurício, a eial-
tação marcial dc Pedro I c o Hino
da Independência, até sua forma-
ção definitiva, com a obra impe-
rcclvcl do artista que trasvasou.
na magia do som, todo o drama
vivido por Ceei e Pert, na produ-
ção formidável que. por sua vez,
melhor define a alma vibrante do
escritor cearense. Conservando o
mesmo Intuito inicial, isto è,
amoldar o esp.rito a própria rc-
creação eductiüiva. o Inotiouto de
oonvolve, presentemente, um melo
mais eficaz atnda de concretizar
seu objetivo; a adaptação do tsa-
tro á escola. Jã nu ano antarlcr,
alunos o alunas tíesompcuhi-.rum
os principais papeis üa peça O Inr
- a cscoM, cio prol. Franc.sco La-
vasseur França. No p.-osonte ano,

: ainda cla autoria tío proí. l;;\;n-
;a a peça Revelação, c.n tvés atos,
sujes paps*s ao d.stribuem por cn-
ire nlunos e alunas do Instituto,
30b a ci;.'cçço cio eiisaládor Abilio
.viachacio, e cuja representação sl
^nixlcá ma.s uma vitoria, nó ben
.ido uc propagar, soo orientação
eficiente; o ce&tvo-cacòla no Êra-
nl. Complemento tía peça rci'eri-
da, conít.tuivam os seguintes nu
meros atnaa o prog.vtma: Uino
Social do Instituto L^-raycitc; pa-lavras uo proí. Franelsoo La\..d-
seur França e Hino Nacional. A
cerimonia, que. assim, câmcüiòroú
ma.s mii nuivcrearío do inst.tuto
La-Fayctto c ao sou fundador,
efetüou-qo no ginásio do dbparta-
mento fcmin.no do c-ÜUCíiiYdavlo;
cm cujas galerias se encontrava!,!
enycrgantío o 1°, uniforme, alunas
i ãltni-s que entoaram os limos
que iniciaram c rinalliiaram a
scssâò;

funcionar sc desmonatrarem con-
dições da cllcloucta pura n forma-
çfto da olltc e do contingente cie
técnicos do acordo com o alto om-
penho do Governo.

Coinplotiinclo cssn política, o de
ncôrdo com o preceito constltu-
clonal da liberdade do ensino, a
Unlfto reconheceu qua as Institui-
ções de ensino cuporior póclcm,
pnrn mnlor vantagem da sua acl-
mlnlstrnçfto catar a enrgo dos go-vamos locais ou das pessoas na-
turals ou pessoas Jurídicas dc dl-
reito privado, ficando a posstblli-dado da sun \i.\isteneia c funcio-
namento condicionados A satisfa-
çao de requisitos legais rlgoro-
sos e devendo a União auxiliar a
tua manutenção no limito em queo lntoretioo publico o exigir. Ao
Governo Federal fica. pois. reser-
vado o Importante papel do criar
o modelo e fiscalizar rigorosamon-
to o funcionamento de todos os
Institutos do ensino superior do
pais.Dentro deate piinclplo, e aber-
tas transitoriamente exceções pa-ra a Faculdade dc Direito do Ro-
clíc, a Faculdade de Medicina de
Porto Alegre, a Faculdade do Me-
cllclna da Bahia, até que os ros-
pectivos governos estaduais pos-
sam assumir a responsabilidade
da administração, ficou decreta-
do que aos governos locais seriam
transferidas as escolas mantidas
nos Estados pelo Governo Pe-
deral,

Imediatamente flcnm atingidas
por essa medida n Escola de Dl-
reito do Ceará c a Escola Põllté-
cnlca da Bahia. Sobre a primei-ra acaba de ser assinado o termo
de transferencia, não tardando
que o mesmo se faça relatlvamen-
te A outra.

Dessa maneira vai sc comple-
tando o esquema traçado pelo Go-
verno dc maneira a ser garantido
ao ensino. superior o resultado
que a nossa evolução social lhe
reclama,
Os concursos nos institu-

tos dc ensino superior
De acordo com o parecer hu-

mero 100, do nno corrente, do
Conselho Nacional de EducaçAo.
devidamente homologado pelo Sr.
Ministro, ílcou esiabclecldo o se-
gulnte:a) — Todos os institutos dc cn-
sino superior, sob inspeção fe-
deral, são obrigados a exigir

Sociedades Recreativas
NOS SUBÚRBIOS DA LINHA
AUXILIAR JE RIO DOURO
Oa preparativos pata os festejos

antoninos
Junho, uic.s consagrado aos

grandiosos l&stejos antoninos c
Jonnincs, sendo cssuí festividades
comemorada? com Intensa vibra-
çíio faaendo relembrar as canções
sertanejas a moda do Noite, cm-
boladas; cateretés, etc.

Na vasta nona suburbana da
Linha Auxiliar e Rio d'Ouro,
preparam-fs grandes festas f, cal-
pira com Inicio depoló de ama-
nhfi.

c. c. iíanoho fundo

A junta governativa dellbe-
rou realizar depcls de amanha,
grandioso uaiieu caipira, inician-
do a temporada dos festejos nn-
toninos e joaninos, nas amplas
e confortáveis dependências so-
ciais do palacete situado á rua
Tavares Guerra 32, em S. João,
de Meriti. '

O capitalista Sr. Assla Antônio
Bedran. elemento de projeção no
selo da laboriosa colônia sírio 11-
bsnesn. desta Capital, concorre-
rá com a sua parcela de eficaz
colaboração, patenteando elessa
forma a sua simpatia em favor
da grandeza e realce dos festejos
a serem iniciados no Sábado.

O Sr. Assia Antonio Bedran.
e um dos bons. na hora "H", não
regateia aplausos as boas ini-
ciatívas. mesmo contrariando os
descontentes e maldcsos...

Sabemos que o excelente jazzdo saxofonista Miguel Arcanjo,
será reforçado, c promete aba-far a banca.

O Antonico docclro. mandou
reforçar a "cantina"
do e Domingo. para Sabá-

RECREATIVO DE S. JOAO D.
SIERITI

Continuam os grandes pre'ia-rativos no popular clube tricô-
. - , -. - , lor da rua Tavares Gueira, paraapresentação de tese para a lns- 0 ultra-plramidal baile serlaii"-

jo, quo ser.-, realizado na véspera
do dia de Santo Antonio.

ENSINO FEDERAL |
COLÉGIO MILITAR

Previhe-se aos pais e responsa-
ve.s que faltaram ás atuas teo-
i.cas no cua 'I do correnie, cs
seguintes aiuncs:

32 42 57 69
VI — 'ill bo liU

210 231 2o7 3Ü0
30'í —- 342 ij_ 4üJ
424 '.13 51õ 1)10
541 5a« 5B2 Ü3Ô
721 776 W- 707
801 811 811 885
931 0B2 t'65 11-1

U07 — 1177 1178,

E á Instrução Pratica, os
nos ns.

alu-
M

131 — 191 20J —
3tfl) — 412 ,-it —
ÓU1 — 54-1 bül —

82õ — 1040 1U8.I —

ENSINO PRIVADO

INSTITUTO LA-FAYETTE

Da fundação do Instituto La-
Faycttc, ao vigésimo segundo
aniversário dessa instituição

O instituto Ln-Faycttc comemo-
ra o 22°. aniversário de sna
tuntíação: ha vinte c dois nnos,
cada ano que pass-a c uma etapa
vencida, na trajetória vasta, cm
que o homem trilha seu destino:
um passo avante, na senda tor-
tuosa. cm que o homem c::it-.i,
mas não retrocede, estimulado pc-ín cícs*;o dc aperfeiçoamento, pe-la cfperançi de galgar por su.t"nção real c util, s^bre o
mundo", ns mals elevad;.:; culmt-
nanclas cio progresso. O clnco do
Junho, para o Instituto La-Fayet-
12, tem, contudo, unia dupla lei-
çio comemorativa: c^ cmncle lhe
c o júbilo cm comemorar sua fun-
daç&o, acrcscc-o a'nda a cportu-
nidade de homenagear, por motivo
dc sou natallclo. aquele que o fun-
dou. prof. La-F.i;'ctte Cõrtos. cuja
c:;lstencia cflclentis&íma. ha víníe
e dois anos, mais cst.'eltt*niont^
53 ligou aos destinos cla Pátria,
no p-npel dc educador, dc obrelvo
que arquiteta c moclila muitas c
muitas colunas que a'icercarÜo o
rrasil clc amanhã. A dupla s^.gnl-
flcaçSo dessa data. r.no a ano. o
Instituto La-Fayctte a tem Inclui-
do no arquivo de sita existência,
per uma Idealizaçfio qualquer quesatlsraçu ao tríplice alcance, clyl-co, intelectual c moral, da dire-
triz que condus. Em 1021. cons-
tituiu o tema comemorativo umr,
Rlorlflcaçiio do Jo^n.í D'Arc, pio-lcçfto ped-igogica Ilustrada por' cí-
poslrôrs orais c'c alunos c inin^-
ros clc musica c dc-.-iama-io. üco

50 —
33!) --
41)0 —
677 —

1160.
Jlícczcir Avelar Aquistapace, Io.

Tenente secretario.

1 ENTRE ESTÜDANfÊs"|
CASA DO ESTUDANTE

No Departamento Cultural daCasa do Estudante do Sràsll rei-llza, amanhã, cila 10, iio 20 lio-ras c 30 minutos, no largo ca Cj-rioca n. 11, uma con.erencia o
prof. Pedro Calmon, tía Academia
Brr.cllclnt clc Letras, soorc o tema:A Abolirão — Política c l.jplri-
tualista. ¦

Com esta reunifto encerra-ce aEoric promovida pola C. E. D.,
pela pussagem cla cata ria Llber-toção doa tóccrnvcs.

Apresentando o conferencista
falará o estudante e escritor JoelSilveira; nome destacado c.n noi-vos círculos literários. A entr-daserá franqueada ao publica.A transferencia tlc escolas
superiores tía União paraos Estados

O ensino superior vem sendocuidado ultlmomínce dentro doecu alto sentido formador doa
grupos maio altos ca elite Intele-ctiinl do Brasii,

O Sr; PrcBldcntò Cs'.ulio Var-
gas. uesile que of£r.thlóòu cjb i.o-los iv.o;dc.i n unhe.-sitíadc cioBrasil, dando-lhe a luneio ue 11-::ar o padrão cio ohslno supe;;_rdo paia, imprimiu íi política edu-cacional do seu governo o son-Udo reclamado polua condições ci->
progresso da Híçéj.

r.cou. líiuim, cr...rio na Capitalda Itopublloa, o c::c.np!o po.*.ii--nente do nlvel. <lo teor. clà orlen-taçao, ou mata pioeisumenU'. tía
quultdntío quo o encino superiorcevo tor c:u tedo o território na-clonal

E3taboleoendo a caustituiçlodo novembro cir.o o ensino 6 li-vre. o Ministério d.i Lduciclo cSau'dc jiio se descuidou dõ rs-
gulamente.-lo. para ejue não fossjtraída a cbra educacional tío co-verno da Hcpubllca.

Buscando principalmente ves-trlnglr tt sua quantidade ás cstrl-ct^,j c:;l3cncias nacionais c elevara sua qualldado co maximo dreficiência a que o progresso ceo-nomlco c esplrUual do pais cadavc- mals reclama, o Ministro Cu--tavo Capanema. do acordo com o
pensamento do rre3ltíe.ito OetulloVargas, passou n dar co nsrjntoas coluçao3 praticas quo comple-tarlam os coquomas aclotatíos parao nocSO ensino c"apcr.'..r.

Em recente decreto foran esta-belecidas as severas rorma s parao funcionamento desse ensino, domodo mn ot rsus curcoa. tendo
per incde'o os d i Universidade dnili.loll, u licaiu «uioiiücUj; a

crlçõ.o em concurso:
b) — nos concursos cuja lns-

crlçilo se tenha iniciado e do cujo
edital não conste a apresentação
de tese. deverá ser feita republl?
caçào do.» editais. Inlclando-se o
processado, marcando-sc novo pra-zo c formulando-ss a referida
exigência:

c) — o cargo de professor cate-
dratlco tío um Instituto de ensl-
no superior não é um simnlcs
cargo dc carreira c, por isso. deve
sar provido por concurso dc tltu-
los c de provar,:

d) — Sondo a inscrição no con-
curso uin mero trabalho prepara-
torio e de vea que uma lei poste-
rlor modificou as condições do
concurso — antes do inicio das
provas — a inscrição tem dc ada-
ptP,i*--só aos novos dispositivos lc-
gais.A* vista deata resolução, todos
os Institutos de ensino superior
oficiais, isto c, mantidos pelaUnião, equiparados, isto 6, monti-
dos pelos Estados, e livres, man-
tidos por particulares ou institui-
ções jurídicos de direito privado.
quer a inspeção concedida tenha
sido preliminar quer permnnonte,
deverão providenciar pnra o cum-
primento das disposições supra. .

Transferencia de alunos
tios cursos secundários

O Serviço de Publicidade do Ili-
nlsterio da Educação pede-nos a
publicação do seguinte comunica-
do do Departamento Nn clonal de
Etíucr.çáo:"O Departamento Nacional de
Educaçüo lembra noa Ors. estu-
dnntes tio curso secundário que.
do ncôrdo com a legislação vigen-
tc, é permitida tx transferencia cíe
um para outro estabelecimento
sob Inspeção, no período de IG a
30 do corrente môs dc Junho.

Ao aluno regularmente matri-
culado c quo esteja quites para
com o estabelecimento na parto
dc contribuição anual relativa ao
periodo ji decorrido, não poderá,
sob pretexto algum, ser negada a
guia tío transferencia. Pola expe-
dlç£o desta não poderá ser cobra-
cla importância superior a irlnta
mil róis, náo havendo necessidade
do constar da mesma o nome do
estabelecimento a quo o estudan-
tc sc destina.

No periodo clc 1." de Julho a 31
de Dezembro não sorão permiti-
dft" transferencias a não ser nos
cnsos excepcionais previsto cm
lot".

Aprovadas as instruções
para a maratona intele-

ctual
Já foram aprovadas pelo diretor

do Departamento Nacional dc
Educação, as Instruções eíabora-
das peia Divisão de Ensino Sooun-
dario, relativas au torneio inter-
colegial, destinado a estimular o
estudo dc português, matemática
c historia tía c1y111hüç-\o.

As Instruções cui apreço cnr.lo
transmitidas, cai circular, nos ins-
peícroí fcd.Tiils e publicadas, den-
tro em breves dias. no Diário
Oficial.

O.i primeiros prêmios paru os
o>co?a:*cs consistirão cm matrículas
gratuitas, por dois r.no.-,. cu dois
contos tío róis e.n dinheiro: os
ce^tihdcs premlob, olfrar-co-üo em
matricules gratuitas por um ano,
ou um conto do tèlv, como tercei-
ros prom los, seráo fornecidos uni-
formes, livros e material escolar
pr.ra uni ano tíe curso.

Os prêmios pura professores c
estabelecimentos consistirão cm
diplomas outoi*sadC3 pe.o Dopar-
tamento.

A Inscrição úos cologios termi-
narà cm Sl c'.; A^os.o proxlmofutv.ro c a dos ciUidnntcs c.n aj
cio Setembro;

O torneio Eó realizará na rro,Tun-
da qulncanà de Outubro, nu" nio
tío Janeiro, o nas cidades onde
houver oat&fcôleaimen.tos equipará-
dos (^lnaslco cotatíucli).

"O TICO-TICO" - Toda a sor
te dc Ultu a eprepriada á-, cílaii
ças s; cncontta nas cdlçô33 ec-
manais de o tíco-tíco, o jcíiial
revlfta lníftlitil quo lia 33 r-.ios.
íafc rs ciciiclcs dcs pcqtuiios.

O Tiro-Tico d:õta simtiia cütâ
tírculsádb.

Dcjotcs c -:rr:.õ-_ dos que c.:-
tão com f:'jro tifoíio cd:iií:ii os
bacilos causrtío.M cl\ lníccçào.
O mcfinD sucede, por algum tem-
no. com mures dcs que re resta-
blieceram da clcev.ç.a c c; mos-
eram de toio sadlc?. As rnio.
destes e daquelei fscllnlehtà to
poluem nessas dejetos c secreçOes.

Pelo apeito de mão. — o adr.:n
tão dos nossos hábitos. — o mi-
croblo póde *..?.?s:r a outras
iiiâes. prople/.anclo-.-e, assim, a
Dropagsçlo da doença. Por isso.
a febre tifoide é clia:nada "elo-
c:iça e'.as vides iv.jas."

Evite, o aperto de mão e lave
freqüentemente suas nãos. so-
brefudo antes tíe ingerir qual-
quer alimento. — S?SS.

"O MALHO" - Uais um nume-
ro de O Malho, primorosamente
imprenso, ótlmamente ilustrado,
estft à venda. Dentre cs mui-
tcs cecríterej quo colaboram nes-
te numero, dtstacam-cs os re-
guintes: Berilo "Tevês. Galvão de
Queiroz. Luis -'eixoto. Iracema
O. Vilela, natal Chlardo. Lou.-
des Vielrr. Ernani Foiii"rl, Ven-
ccolau Rosa, SorcKre, clc.

O Cavalcante, anda «tarefado,
movimentando o serviço tíe rea-
basteclmento da "cantina."

Quanto a musica é caso solu-
clonado.

A sede será transformada num
autentico arraial sertanejo.

Var.ns providencas estão sen-
do tomadas alim de quo nada
falte durante o pagode depois de
amanhã, no Recreativo de São
Joao dc Meriti.

CHUVEIRO df; PRATA

Depois de amanhã, nbrem-se
os salões do "banheiro", à rua
da Matriz, para ser realizado o
pomposo baile antonlno com o
maximo brilhantismo e imponen-
cia pcssivel.

O maioral Hilário, governadordiscricionário do Chuveiro dePrata, não poupou sacrifícios pa-ra que a festa tipiea de depois
de amanhã, tenha uma concor-
reneia invulgar.

A excelente orquestra do co-
nhecido muslcista Néco, deverá
entrar em função ás 21 horas,terminando os solfejos ás 3 ho-
ras.
PARQUE LUSO BRASILEIRO

No próximo Sábado 0 Parque
Luso-Brasileiro. será pequeno pa-ra acolher a numerosa concor-
rencia de caipiras.

Naquele dia. o Sr. Claudionor
da Costa Lbnn, vai transformar
u Parque, num autentico arraial,
cina mentado a estilo sertanejo,
desde a entrada principal até o
ponto c'.e concentração dcs cai-
piras.

Duas jazz, típicas não darão
tun só momento de folga, a fes-
lança-começará no arraia ás 21
horas, encerrando-se quando o
galo anunciar a alvorada.

E assim serão cememoradas na
vasta zona suburbana da Linha
Auxiliar, as pomposp.s festivlda-
dos em louvor ao milagroso tau-
maturgo Santo Antônio.

EDITAIS
Registro gorai dc imóveis
da Quarta Circunscrição

do Distrito Federal
1. D I T A I.

De acordo uom o que tíetsrmlna
o artigo lí". da decreto-lei n. 68,
d»- 10 dc Dezembro do 1037, faço
publico que. nesta data, foram de-
poolt.-dos no Registro acrnl de
Imóveis da 4». Clrounscrlçilo do
Distrito Tcdoral por Moreodos Vllo-
la Ribeiro e sou marido Norberto
Leite Ribeiro, Iracema Castro Vllo-
la, hoje Iraeoma Castro Ramcs, or-
sr.da com Bento Cautarlno Ramas,
o memorial, a planta e demais do-
cumentos relativos aos terrenos
situados Aa ruas Paraüna, Almeida
Vale, das Piores c A Estrada Na-
zari, na Circunscrição Munlc.pal
do Anchleta. As lmpugnações da-
queles quo so Julgarem prejudl-cudos, deverfto sor apresentadas
no Cartório deste Registro, a rua
tío Rosário n. 70. Io. andar, den-
tro do prszo de 30 (trinta) dias.
contados da data da terceira e ul-
tlma publlcaç&o do presente edi-
tal; findo o prato c nfto haven-
do reclamações, sera" efetuado o
registro do memorial, no livro pro-
prio, como determina a lei.Rio dc Janeiro, 31 de Maio de
1038. — No Impedimento do ofl-
Ciai, PAULO PLECHER BITTEN-
COURT, Sub-Ofletal. (14123

DECLARAÇÕES

Apreçando os Feios
UMA PEPOA IRREPARÁVEL

PARA O C. C. C.

ficam impossibilitadas de receber
o auxilio para o Carnaval de
1!)33.
Centro Recreativo dc Braz

dc Pina
A GUANDIOSA FESTA DE

SÁBADO

Nuo existem ditas O-lhiões:
Carlos Ferreira, o abnceíado se-ciclario eio Centro ele Cronisias
Carnavalescos tC. C. C.) cra .-¦,-,„.
positivamente entre os seus com- ,A ^retoria do Centro Recrea-
ptiíi/iefros de ideal, o nmis entu- ,iv" .ãè ?raz de -Pína' realizará
siasta e o ma.s alegre. Sua pie- Í^J015 d~ amanna, grandiosa
sença cm iodos as iniciativas da l2-'la-
popular instituição tornava
sempre reclamada; ü' que essehomem, de coração boníssimo
nunca sr deixou empolgar pelatr.stcsa c. como elemento elesía-cado de uma agremiação de jor-nalLstas, cuja finalidade c a dedifundir a alegria, através dorecreai vismo e do carnaval, ele
se achava bem ã vontade, por-
que o programa do C. C. C. cra
o seu. Dr ;;ma correção absólii-
la e dc uma lealdads incònfutidi-
vrl, Carla Ferreira o "Pente
Fino" como todes lhe cíiaviavavi
c:itregàra-S3 de corpo e alma.
eom àsvatamento, com admirável
fc ao trabalho muitas vezes in-
grato, mus sincero, ãc defender
a in:tituição que Inocencio Pilar
Drumond * fundou e que ainda
Siojc amparava com o seu pres-tigio e a sua extraordinária dc-
dicaeão.

A sua morte, hóntani verifica-
da, pela manhã, inesperada, che-
gou ao meu conhecimento quan-elo me dispunha a ler, como laço
habitualmente, os placards do
nosso querido jornal. Para os
que conheciam as nossas liga-
ções; para os que sabiam d.a
existência de uma amizade que
se criou e que se formou, p.rjci-
ta c sincera, é fácil calcular o
que senti naqueles instantes on
que tudo esperava ati mesmo a
minha morte — menos o eles-
aparecimento brusco de u>;i ho-
mem. oom visível aparência ele
saude como eia u saudoso "Pen-
ie Fino".

Ainda com a emoção que o cho-
que provocou, fogem-ma aá pa-
lavras c àcsariciitàdo tenho o es-
pirilo para dizer tudo quanto
deve c tncrece que seja d,Io so-
bre o querido companheiro c
amigo, ele cujas qualidades prin-
c'pui- c preciso qur ressalte a tle
pai c esposo exiremadisstino!
Nesci particular ninguém, o s:t-
perava, porque Carlos Ferreira
fatia do seu lar. um santuário!

Pois foi esse homem, lão per-
leito c tão tj-ncroro como amigo
c como companheiro que hontem
desapareceu, dsixando incov.so-
!ave's cs seus amigos que são
inúmeros c envelia na ma's cruel
das dores a sua querida famiiia.

Hontem )"csmo o C. C. C.
rciir.iu-ss c deliberou, o seguinte:

1) — Tomar luto per cito dias;
2') — Hastear o seu pavilháo

cm funeral;
Z3) — Depositar ::ma coroa so-

bre o túmulo;
í°l — Nomear uma comissão

rue leviarà parta cm todas as
homenagens fúnebres que furr-.n
realize d as:

5°) — Ii-aiidar r-o-.r uma missa
y.cr clrr.u elo seu ir.es.uceivei sc-
cretario.

Iguais homenagens tio saúda-
Co c de reveranca á sm memo-
rir. vai receber lioje Carlos Fer-
rera do JORSSAL DO BRA-
SIL, eto Correio ela Noite, ela A
Batalha, tir. A. D. I.. elo Sindi-s\
c-to des Jcrnaltsiaa Frõficsionaià jc dr, Centr '. do Brasil, onde cra
cerr.â'taCj cerr.o rc.d-j.te-r deste

O programa é vastisrimo c im-
portante.

Durante as festividades, será
inaugurado o retrato do Sr. Dr.
Getulio Vargas, com a presença
dc Inúmeras pessoas gradas.

O grande baile, terá inicio ás
22 horas, encerrando-se ás 4.

Penha Clube
PROGRAMA DE FESTAS DO

CORRENTE M2S

O glorioso Penha Clube, leader
do recreativismo na zona leopol-
dirisnse; fazendo realizar o pro-
grama traçado por seus esforça-
dos diretores, tendo á frente o in-
fnt;gavcl Linhares, oíerecerá
ainda este mês aos seus associa-
dos e freqüentadores as seguin-
tes festividades: animadas soi-
rces dansantes nos Domingos 12
e lf; ensaios dc dansas nas
Quintrs-feira.***. dias !), 16, 23 e 30.
No dia 15. o amador do clube
Ademar Barbosa, realizará a sua
festa artistica com a peça de
Renato Vis na Divino Perfume.
apresentando em seguida um ato
variado com grandes figuras do
nesso palco, como sejam De
Chocolate. Augusto Calheiros,
Brandão Filho, Ratinho e a apre-
ciada atrta Prescila Silva. No dia
25 a novel "Ala Brasi"' promo-
verá o seu baile tíe estréia, o
qual promete ruidoso exito, da-
dos os esforços dos seus compo-
nentes. Aproveitando essa opor-
tunidade será feita a solene en-
trctta da faixa simbólica a Miss
Penha Clube, senhorlta Elza A.
Rodrigues, eleita no concurso dcs
Diários Associados.

Não resta duvida que o Penha
está mantendo galhardamente
o seu titulo de ícadcr c a consl-
dsrar a animação reinante nas
suos bestes provemos mais um
móõ de ruidosos sucessos para o
veterano grcmio.

,ASSI3.MBLC'I.\ GERAI!
ORDINÁRIA

(lo
SINDICATO DOS COMERCIAM-

TE3 El.t TORREPACAO DE
CAPE'

Nos termos dos Estatutos c dcordem do Sr. Presidente são con-
vldedos todos os aesoclados qui-tes para a Assembléia «letal Or-dlnarla. cjuc sc realizará cm 1.»couvoeaçKo no dla 0 do corrento
mia de Junlio, na sidj focial, ásU horas, para coniioeimcnto donelatorio. contos da Dlrctcrla eeleição da nova admínlstracüo.

Bio do Janeiro. Io de Junho do
1938. — DKLFI.M V1LLAN MAK-
XINti Ml SOUSA. (9202

A' praça
M. da Cunlia Freitas, estabele-

cido A rua do Eiaciiualo 402, com
nrmaz>m do seeos e molhados, de-
clara que. tsndo ajustado a vencia
do meèmo aò Sr. Manud Luis dc
B.-.rros, quom se Julgar credor c
favor apresentar seus créditos, no
prazo cla lei. — M. DA CUNHA
FREITAS.

Concordo.— MANUEL LUIS DS
BARROS.

Rio, 7 clc Junho de 19J8.
U-18D8

ÃvTsõ
Angelino Dorges, a'oaixo assina-

do, avisa &. Praça e ao COi'ae,~;o
em geral ter vendido nesta ciata
o seu negocio sito a ru.i Xavier
Curado n. 30, nesta Capital, ê
flrnía J. Mafra & Cia., venda essa
fslta livre dc quaisquer ônus.
ficando o dcclaraute á disposição
dos seu.s nrednres A Estrada ln-
tendente Magalhães 9UU, tambemoin Marechal Hermes; nesta ua-
pitai. — Angelino Borges. (200C2

OTATA
Pereira Braga & Cia., estabele-

cidos ã rua cm Quitanda n. IS:!.
tendo adquirido livre e desem-
br.raca.da clc qualquer ônus, a on-
tiga "Drogaria Bastes", sito á
rua General Camara n. 207, co-
municam ?.os seuo amidos c fie-
guezes que s? t"ansíc;em paraeste local, onde esperam con.-
tlnuar a merecer a preferencia.

Rio dc Janeiro. — Pereira Bin-
gn * Cia. — R. G:ncral Camara
n. 207 — Tel., 43-3430. (9476

Substituições dc apólices
P.ua os cíoltad legnu coniun*.""-a.- quo 50 perderam u uu:;-.-cs ns, 107 170 a 102.40'.' c ....763.378, de ò'c, cio 200S cuia u.nado duemo 11 412 de 30 dc Ju-nho dc 1031, do Estado dc MliuisOerals; no Incêndio do 7 do Outu-bro dc 1037, qu; destruiu o ,irc-dlo da ruo do Rosário. 107. —

SOCIEDADE DE ASSISTENCM
AOS LÁZAROS E DEFESA CON-TRA A LEPRA; (047*30

Sociedade Beneficente--
Mutua Progresso do En-

genho de Dentro
SE'DD PRÓPRIA — RUA DO EM-
GENHO DE DENTRO 20, SOB.

Asscmbliiia geral cm Ia c
ll. Convocação

Ci ordem do Sr. Presidente e
de aeurcio com o nrt. in dos fc.«-
tatutos, convido os Srs. socins
quites u de reunirem em assem-
biilla geral ordinária, em lu c SB
convocação, u realls-.ar-se no dla
9 do corrente mos, ns lu 1J2 no-
ras, para aprovação do pareceraa comissão dc conens c cleiçuo
da nova diretoria, pnra o Biênio
tío 1038 c 1040. — Ecerctarla, 7
de Junho de 1938. — Ernesto A.
Ribeiro. Io Secretario. iQUiu

União dos Garagistas
cio Rio de Janeiro

.VSSKMBLIiMA GERAL
ORDINÁRIA

(.1." Convúcáçfio)
Dc ordem do Sr. Pré.tídente

convido os Srs. associados a rc-
unlrcm-Ec cm Assembléia G irai
ordinária íla convocação), a rea-
llzar-se hoje. 9 do corrente, ás 14
horas, na scSe social.

Ordem do dia: — leitura dos
relatórios c eleição cla Diretoria
c do Conselho. — JOSE' MAU-
QUES DE AZEVEDO; 1» Secreta-
rio. (9531

AVISOS RELIGIOSOS
Graça «Icançada ao C. tío

da Gloria.
Jesus

_ (3203
Uma graça obtida por"s. Cosmo

e li. Damifio. — IZ.WTiA. (3258
A Frei Fabiano dc Cristo

Agradeço uma gracp alcançada.
— J. T. SI. (27334
A Santa Teresinha e San-

to Antônio
Nina agradece. (3339

A N. S. Divina Providencia
A N. S. Divina P.-ovidencia

agradeço uma grande graça nl-
cançada com o terço da Divina
Providencia. — NINA. (3339
Frei Frbiano de Cristo

Uma dei ita agradece uma gra-
ça. alcançada. — MOCINHA.

(3210
Frei Fabiano de Cristo
À*;rádeço as graças alcançadas.

— LIDIA. í32391

Frei Fabiano
Zilda agradece uma graça rece-
bida. ' (9G06
Frei Fabiano dc Cristo e

Frei Rogério Nenhans
Agradece graças. — ivnnplona.

(0173
Irmã Zélia

Agradece duas graças alcança-
Úíá. — MERCEDES ROSA. (9.J36

Associação dc Socorro
sos Tuberculosos

São convocados os associa-
dos para a asssmbléia gsral
a reunir-se cm 13 do corren-
te, ás 10 horas, na séde.

(9441

VARIAS

NOS CLUBES
FcCcíaçãò úas Pequenas
Gocieuaucs Carnavalescas

Solicitem-nos a soijuliite pü-bliccçio:"A'diretoria cla Federação das
Pccjucii-s Sociedades Carnivales-
cas sollc ta com urjericia o com-
IJircsilüSlito dcs membros di
oonceliio Fiscal, bem assim os
elementos que fazem parte cla
comissão de estudo do projeto
para reforma do estilo, niodali-
ciatíe c feição do futuro carna-
vai.

Tratenuo-re de urna orienta-
ção assrtada e que muito boa
impressão causará torna-se ini-
prescindivel a presença de todes
para resolver o assunto cm ques-
tio.

Afim de legalizarem as suas
situações c cumprirem o precei-
tuido no nrt*. 21 dos Estatutos
úa Federação das Pequenas So-
ccdíde; Carnavalescas, o pres:

Coluna da Vida ¦

TR*£S DIAS D7*l FESTAS NO
"ACAMPAMENTO"

O mes píoülmo iu Coluna cln.
Vida c sempre í esto Jado com uma
variedade do acontecimentos.

Entre aquela rapaziada follona.
tudo c motivo para grossas paso-
delras'; •

Sendo assim o tesoureiro do
grupo Sr. E^sllio Fernando
Cunha promove, timanhii. íormlda-
vel reco-reco cm Homenagem a
sua digna esposa D. Julla Portu-
gel dft Cunha."Lr.dj- Tamplnha" como c co-
nhcetd'.*! no acampamento; prepara
majestosa "hora - mastiga - va-
cll.-.ut:".

D.-pols cie anicnlil, dla 11, pira
Colmar a eterna lua tíe mel, ha- rverá na Matri-: cie -Cinta Ritn. uma
nilrsa ern aç^o tío graças p;lo 11°
aniversário dc casamento.

"Lord Pensamento", proprietário
c'i Leiteria Pensamento, onde o
p;vo colyniano íez ponto vai, ?.s
13 horas de Domlngj inaugurar o
retrato tíe S. Cs., o Sr. aetulio
Vargas;

A cerimonia tora gr.-.ndD Impo-
nencla. tomando parto, autorida-
dcs c pcscj.\3 especialmente conv.-
dadas.

Clube dos Telegrafistas
do Brasil

ELEIÇÃO DO CONÕEL7IO D.1LI-
BERATIVO E TA COMISSÃO

FISCAL
Convido ns seahorc3 SDclos qu!-

tc3 dostu Clubo, em pleno sozo do
gous direitos, pera a assembléia
soral a so reallsar no dla 11 do
corrente, ás 17 horas, na sedo do
Clube, á' r. Rodrigo Silva, 23. I.°
andar, aflm do elegerem o Conce-
lho Deliberativo c a Camls-sfio F.s-
eni. — P-lo, 7 de Junho tíe l'J38.
— l-uls 1'ontes de llrlto, Presi-
dente. (30330

Declaração
Para fins dc dlrolto junto a

Caixa d3 Aposentadoria e Pensõei
dc.i Serviços de Traçilo. Luz. Força
e CÍ3 do Rio dc Janslro, Manuel
Cunha Motins passa a aisslnár-sa
tíov.-.van'.; Manuel Ferreira Matias
Junicr.

Ilio de Janeiro, 7 do Junho clc
icm. — MANUSL FEB3CUIA IIA-
TIA.3 JUNIOR. IIDÓI

"AVIAÇÃO" — Está cm cir-
caiação o quarto numero de
Aviação, rov.sta t;enlca dlrisido
pelo nosso con."rade Li. Nobre ci;
Almeida.

Essa publicação se recomenda
não só pela interessante mate-
ria que «neerra foealicado o mo-
vimento aeronáutico comercial,
como ainda pelas eecoõss que
tratam clc rssuntos exclusiva-
sa aviação de turismo,
mente técnicos, destinados a
instruir cs entusiastas tía nos-
í ismo.

Uma explosão dc grisú
numa mina dc carvão no

Japão
Tor/iiio; B (H.) — Em con:e-

quencla de uma e::plos£o de eri*u
oito mineiros morreram c 37 fl-
carem gravemente ferídes c.x\ uma
mina do carváo da aldeia de Shi-
n-.ct. na Ilha do Kiusiu. Varies
mineiros íí cnocntra.n sjte-radc3

dente toma publico 
"qui 

as-cnli- ^-^^^^c^^c^S? 4!dadÇ3 que nao S3t4Siicersai o . n«tr--r na mini para salvar os Ie-Comproru.ssD do aludido r.rlico ' ridos.

Departamento da Fa-
zenda de Minas Gerais,

no Rio do Jansiro
PAGAMENTO DE JUROS D_\

ArOUCES DE' 7 °,° AO
POUTADOR

Ssrão pr-gas hoje, ?. das
13.30 cs IG horas, as scgúin-
tei relações dc:"Ct-utelas": — Alé n, 159.

"Cupõss": — Ate n. 3G3.

Rio, 8IVII1938. — ARTUR
FELICISSI?,:©, Superhiten-
dente. (D321

Irmã Zelia
Por interceção du irmã Zelia 1

grando graça que cu obtive e quemulto agradeço o que faço publi-CO. — EMILIA MARIA OLIVEI-
RA, Rua r*rr,ncisco Muratorl 28.

(27331
S. Judas Tadeu

Agradece uma graça recebida. —
Ilniiliu. 19477

S. Judas Tadeu
Agradece as graças recebidas nos

dias IS a 23 de Melo de 1938. —
Artliloiiio 1'amplonu. (9473

S. Judas Tadeu
Agradeço duas graudos graçasalcançadas com a oraçfto de Sáo

Judas Tadou. — NINA. (3339

Irmandade do Santissi-
mo Sacramento da

Candelária
HOSPITAL DOS LA/AliOS

FESTA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE

A Admlnistraçfio da Repartição
dos Lázaros, desta Irmandade, ta-
rá realizar com a máxima solenl-
dado, Domingo. 112 do corrente, áa
10 horas, na capela cio Hospital
dss Loca ras, a Festa f'- Santissi-
ma Trindade.

Iniciará a fc3tívidndc a missa
cantada oficiada pelo Revd." Cu-
peifto Padre Estanislau Trzcblas-
towskl, fazendo-se ouvir ao Evan-
gelho o clociucnto orador sacro
Revm.0 Monsenhor i)r, Henrlquo
de Magalhães, digníssimo Vlsaiio
da Paroquia da Candelária.

Apó.i a missa, terá lugar a tru-
tíiclonal procif;sfto de São Lázaro.

Finda a cerimonia religiosa, a
Administração riarft cumprimento
ã determinação testamentaria do
finado Irmão Provedor Jubilado,
Dr. Francisco Batista Marques
Pinheiro, referente a distribuição
clc premies a enlermclros.

As altis autoridades, especial-
monto convldadr.s, honrarão a
festa com o sou comparcclmento.

Dc ordem do Exm." Sr. Prove-
dor, convido os nossos Irmãos c
rxmas. ramlllas para abrilhanta-
rem esses atos com ns sutis dose-
jadas presenças. — Secretaria du
Repartiçíío dos Laçares. 8 do Ju-
nho do 1933. — O Secretario. An-
tonio lerirlrn Gonçalves Braga,

(C 70302

ANÚNCIOS
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ALUGUEL ÜI5
CASAS li CÔMODOS

LKB1K Ií COPACABANA

,f 'ASA mobilada — R. Ccipinnibii-'— ua 1,102, caiu 0 — O'tuuo prc-dio de '2 pavimentos, com 2 quar-to.-s «ala, banheiro c cozinhai des-
do 00b*; tratar nn Adinlnlstradora
Nacliin.il,' r. Ouvidor 7J. 10648)21
/COPACABANA '¦.— 

Aluga-sev- ruu-1 ü.-i-:...\ Hlbolro i^-, c.-.jii i,
bom qu.u-tu i/.n-.i guardar nuvcii,
alu^Ull lOOf.. i323V8)il

Edifício AP.V-—*Kua o"dÍ! Fo-JjUluuu verelro liJ — Alu3u-
mos os 2 un.n.io.s apartamentos
vagos closto magnífico edificio c.o
pr-fUcglaüa situação, com quar-to, sa.a, uanneiij o coslnha do
estilo americano — Lownclca &
=.jns, Ltaa. — Allanüosa ai-A.*
S3;27.72'. i9ÓO_')2I''¦cioiita-aip 

Ti-í--' — AiiigaWÍ~-* apartamento n^sso edifício; A
Avonldu Atlântica, ai, aparta-
mcnto 24, com tros quartos, snla'
instalação sanitária moderna, co-
zinha, quarto c banheiro de em-
pregada. Tratar: lf; a. DS AQUI-
ríO _ CIA LTDA., Av. Rio Bran-
co, 91, (i°, salas 1, *J, 5 e 7. Tc-
Ic.'ono_2i-1K30. 115108)21
TJ1DIFIOIO BHÃSiL — "Pcsto" 

SI-*—J — Próximo uo Copacabana
Palaco. Hua Fernando Men;lcs
n. 19. Aludam-se nes^e luxuoso
edifício, em primeira locaçiio, fi-
nlsslmos apartamentos dc diver-
sos tipos e preços, l, 2 c 4 quar-tos, saleta, sala, c demais dc-'
pendências. Dois elevadores, om-
pia garage. vista sobro o mar,
rigorosa soleçiio do Inquilinos.
Pode sar visto durante o dla a
a noiic. Tratar com l'\ B. DB
AQdl.NO &l CIA. LIDA. Av. Hlo
Branca 01. C1*, salas 1, 3, :3 c 7.
Tcl._2I-18^0. tlõU)7í'21
•p-Xílí-lcao Amazonas. R. Por^•^ nando Menxlcs 23. luxuoso
apartamento com dois quartos,s.Ua, hall; banheiro, cozlnhi, ge-laclci.a elétrica, incluída no aiu-
guel, etc. Administradora Na-
clonal; á r. do Ouvidor 73.

19M3)2'Í*Ki;.I ap.'.;*c:.r.ionto tío casal —
¦*rí"Alüsá-33 sala dc írento com
pcasão, com ou sem mobília, pá-ra caõal ou duas ssnhoras dis- S
t:nta,3. sendo únicos inquilinos;-
rua Miguel Lemos -3, ap. 2. tcl.
27-3281. |D1D3)21
T^DIFICIO BOLIVAP-, 

"a 
rúa Bó-¦*V.llyàr '.lô, próximo á Avenida

Atlântica, aluga-se o apartamen-
to 92, todo coníorto moderno,
para solteiros ou casal som filhos,
tratar:'-Sastos de Oliveira S. A.;
A rua do Ouvidor 53. (13057)21

ITtDIFtOIO-ÍRAMaTa 
—~Aveni- .

'dà Atlântica. 122. apt. 73. —
Aluga-sa ótima apartamento, com
frente para a Avenida, com tros
quartos, quarto d? empregada,
grande sala e demais dependeu-
cias. Chaves na portaria. Tra-
tar P. R. U- AQUINO ft CIA.
LTDA. Avenida Rio Branoo Dl. 6*>
andar, salas 1," 3, 5 e 7. TelcTò-
no 23-1830, (120.171 2 l

Edifício 
lintz — r-Rbnaid .

dc Carvalho 70, antiga ru:i
Harltoff. — Alugam-se ótimos
apartamentos, em prodio reeem-
construído, c rinamente acaba-
do, para casal ou pequana fa-
mllla da tratamento. Forneci-
monto de agua quente. Tratar:
P, R. DS AQUINO & CIA. LTDA.
Av. Rio Branco, 91. 6o, salas 1.¦J, 5 e 7. Tel. 23-1830. (!50*J3)21

S — Av, Atlan-
0'ti'iio aparta-

mcnto para casal, desde EOOS,
com dois quarto.-;, sala, banhei-
ro, cozinha e varanda; tratar A
Administradora Nacional. Ouvi-
dor 73. (934(3121

E"~ 
DIFIOtO OUARANI — Aluga-.
se um esplendi:1o apartamen- .

to cla rua Duvivier n. 50. Apar-
tamento A, tres quartos, duas
salas, coalnha, magníficas Insta-
laçÕSà sanitárias, quarto e W. C.
de' empregada. arca e tanque.
Tratar P, R. DE AQUINO & CIA.
LTDA. Av. Rio Blanco. 91. 6",
salas 1.-3, 3 o 7. Tcl. 23-1C30.

( ! 50*18)21

Edifício 
ev

tlca 320

E D!'F*I!CIO LELl-3

LEILÕES
LEILAO

DE PENHORES
11 dc Junho dc 1938

CASA JOSE' CAHEN
Rua Silva Jardim ri. 7

(13637

Aluja-so
ótimo apartamonto noôsc pre-dio da Avenida Atlântica, esqui-

na da rua Carlos Portocurrero, 8.
com dois quartos, duas s:ilas, ba-
nhsiro, cozinha c quarto dc em-
pregada. Tratar: F. R. DE AQUI-
NO k CIA. LTDA. Av. Rio Bran-
co, 91. --> andar, silas 1, 3, 5, o 7.
Telelone 33-1830. (15133)21
TjlDlFIOIO. BANC — Alugam-ss
¦"os dois últimos apartamen tos
desse edlílclo, á r. Barata Ribci-
ro, 147. com dois quartos, uma
sala, banheiro, cozinha c quartocie empregada. Tratar: F. R. DE
AQUINO k CIA. LTDA. Avonlda
Rio Branoo. !'!. IP, salas 1, ;s, 5
o 7._Te!.: 23-1S30. _ (13120)21

J^DHFDDilO 
MANiHATPAN. Avo-

•"r.lcl.i Atlântica, 150. Alugam-
se nosso edifício os dois unlcos
íi pa ri ii meu tos va gos. com 3 qu nr-
Los, duaa snlas, hall, varanda, ba-
nhsiro, coslnha, copa. quxrto c
banheiro do empregada — Ga-
raçe, agua quente, armários cm-
butUlOS e todos cs roqulsttos de
uma moderna c fina residência.
Tratar: F. R. DS AQUINO ,'.-.
CIA. LTDA.. Av. Blo BrallCO 91,
0", salas 1, 3, õ c 7. Tel. 23-1830.

 (13127)31

LIDO-"-- 
Palaeoto Sio Paulo, ft

rua Ronald de Carvallio 35,
nnttja rlia Haritof:". Alliga-se
ótimo apartamento nosso edifi-
cio. com dois quartos, duas sa-
las, hall, banh2iro. cozinha, copa
o qu.irti do empregada. Tratar:
P. R. ~)7. AQUINO {: CIA. LTD\.— Avenida Ilio Branco 01. 6o,
salas i, 3, 3 c 7. Tcl. 2J-'.r,30.

(1,11231 21-

LEME 
— ÃTusã so no Edificio

Iramala, o esplendido aparta-
r.Kint-o 33. Tratar pelo tel. 27-
3?37_._ (S7-13õ)2l
T EME — Em casa. com fundos

para á Av. Atlântica, alugam-ju i
quarto c sair.: a r. Gustavo

Sampaio C07. ssm pensáo, sem
moveis. Trocam-so referencias.

(S7Õ1121

A PKAÇA
A Sociedade Anônima Frigorífico Anglo comuni-

ca a eeus fregueses c amigos que. não tenda desde 23
dc Maio ultimo recebido noticias dc seu vendedor Jo-
sc de Lemos Campos, ignorando o seu paradeiro desde
aquela data, suspendeu do quadro dos seus vendedo-
res nas praças do Estado do Rio e do Espirito Santo
o referido senhor, a partir daquela data, não se res-
ponsabilisando por quaisquer transações que porven-
tura sejam feitas pelo referido senhor em seu nome.

Outrossim, lembra a seus fregueses exigir dos seus
vendedores a apresentação do cartão de identidade,
que só c valido nos meses cm que estiver assinado pe-
Ia gerencia.

Kio de Janeiro. 7 de Junho clc 1338. — p. S. A.
FRIGORÍFICO ANGLO (a) MÒRVAN. (9135

LIDO 
— Apartamento cio luxo,

com ou sem mobília, '2 quar-tos, sala?, cjpa. cozinha, banhei-
ro c varandas, á rua Ministro VI-
velro do Castro, 123, Edifício \V!t-
troei;. _(3137|21

LIDO 
— Alugu-.-e um bom apar-

tamento tío .sala. raleía, dois
quartos, quarto o banheiro pa-ra empregada e mala depouden-
ciaa: a rüa Harltoff G4, trata-se
no mesmo. 2360)2!
/yFÊlIECE-SÊ cí.i oasa • estran-".gelra; 1 quarto c grande sala
de frente, muito ar, com ou sem
moveis, com ou sem pensAo, prc-
ço módico, Lsmrv iua Goulart
Di atraz lo~o c\o Tur.el y^ovo, tri.
27-7913. 10155)21
OÕ^TÕ -1 — Em caia rio peque-¦*• ni família, aluja-sc óttmo
quarto sem pcnsòo, sem moveis,
a cavalheiro dc tratamento: A r.
Bolívar 44,_cas.i II. (23913121

P_6sTO-4~CopacaCúnii 
—"Tras -

pessa sc o contrato da casa da
travessa Miranda. 23. com í) quar-
to3. pfarago c mais dependências;
trata se na mesma, tel. 27-4891.

(3:04S*,21

POSTO 
6 — Alugam-se coníor-

taveis apartamentos, 1. 2 c 3
quartos, para íamilia do trata-
mcnto. Ed. Wlllmann; ã Av. Hai-
nha Eíiizabctc "D: tratar na Ad-
minlstratíora Urbs; à r. do Ro-
sarlq 1S9. 1°.  (200D7I21
p»OSTO 4 — Copacabana —TaTu-
*¦ géih-se quartos, salas com
p;xis%0, sem mobília, cm casa de"-•"U't. vr o- tra':ar A Trav**5sa
Miranda L'j, tol. 27-4891. (32013)21
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I13MK — Aluga-so o imrtur larroo
cio prcdlo ú r. Guwtuvo Sam-

paio 127. còmplotnjgfcnto rctormn-
do, com y 6U •' flunrton, 2 mlM,
bimliolro. cn/.ltlha o tloiponen: Mu-
HUfll (lc '15UÇ u 520S; tratar no Io-
o® (aoaaoiai
posxo 4 — Aluga-se óti-

mo apartamento no Etl.
Sorocaba; á r. Ipanema 7~,
conforto e asscio. (9437)21

ENSAO ora Copacabana, pos;o
5, rua Xavier cia Silveira 13,

toi. 27-B328. alugam-se quarto»
luxuosamente mobilados c com
todas as comocllclatlcs. eozuma cj<-
trnngelra, preços modiccs.,M3).,j
TÍÃEÃÕEtK OCEANIA — Ãvc-
J nltla Atlântica. 210 — Leme.
Müeam-sé ótimos apartamentos
nesso prédio, com "'es quartos,
duas salas, quarto cie emprega-
cia, banheiro, cozinha c ótima
varanda com frente para o mar,
vista deslumbrante. Tratar: *.
R DE AQUINO & CIA. LPDA.:
Avenida Rio Branco, 01, 6o, sa-
ias " 3, 5 o 7. Telefono 23-181,0

(1JlOo)

'Li''?
' yS

m

/->UAKTO, Copacabana — Aluga-
se um indenandentc. cm casa

do fSmllla do tratamento, a mo-
ro distinto, queúnico hospede, íone 2.-1339.g• 2;
t»„0 Maria Angélica, -12 — Alu-

gamos esta magnífica rc-
sldencla, dotada tio todo o con-
íorto moderno, apropriada para
lamilía cie fino gosto e trata-
mento. Aluguel 550S. ~~ Lown-
dos & Sons, Ltda. - Alfândega.
81-A — 23-2772. (0o08)21
rj Ãntonlo Salema, 22. —
Xvllrt Alugamos a casa n. Iv^.
desta vila, tendo 2 quartos, duas
salas, banheiro c cozinha, Clia-
vos na casa IV. — Lowndes «.v
sons, Ltdu. Alfândega 8lsA. —
23-2772. (9o03)21
ÍTALA mobilada, com pensão,^ cm apartamento no posto 2.
Alu^a-se. por preço modlco; nao
íalta agua e c unleo Inquilino;"leíone 27-4803. (32303)21
CJ ALA (O 1.030 (Edifício Olinda),
dar, apart. 22, aluga-se

5° an -
cava-

iiVáíro' distinto, tel. 27-8774 .I9322)21
Apartamento —

.1. íllldílliyuga-sc a rua Salva-
dor Correia iiS,' cisa XII, todo o
conforto, bomba eietrlea. ver das' ás 11 c das 1-1 ás 17 horas.

^9164) 21

Al.UCiAM-SE 
luxuosos apartn.

acabados de construir; á rua
Nascimento Silva '105, Ipanema,
eada oaart. todo um andar, com
sala. 3 quartos, banheiro, varanda,
cópa, cozinha, dopendenolas do
criado, tomadas para radio, ge-
ladeira, telefone, etc., vfir das
12 horas em diante: tratar na Av.
Rio Branco 117, 1°, sala lv"P'n,43-5733. (0354 121-A-A PARTAMENTO MOBILADO --
J\ Aluga-se por seis meses a co-
meçar tio Julho próximo vindouro
ncciueno apartamento mooilado a
família de tratamento. Condições
a combinar, flua Parmc do Amoe-
iioma03' 

A'"rt' 3: 31^9°L)agA
PABTAMENTO — Ipanema —
Aluga-se por 400S, com 3 quar-

tos. sala, cozinha e mais dopon-
dencias, r. Alberto de Campos 80,
chaves no n. 88: tratar Av. Rio
Branco 100, ú" andar, sala 40. Tel.
23.0237. (27330 ) 21 -A
"a PM^TÃMEM-rbs — R. Otavia-
Alw Hudsoií n. 23. Alugam-se
apartamentos nesse edifício, com
dois quartos, sala, banheiro, co-
zlnha, quarto de e.npregada.
Linda vista, proxlmo c'c ônibus
e bondes. Tratar: I'. R» D*-»
¦\QUTNO & 'CIA. LTDA.. Av. Rio
Branco 91, 6o. salas 1. 3. o c /.
TeWrono 23-1830. _(13120) 21A
Apartamentos 

— Aiuga-se.
em prédio recentemente cons-

truido com sala. 2 quartos* ba-
nhelro e cozinha completos, urea.
tanque e quarto c w. e. para
empresados. Rua Nascimento Sil-
va 27G. Ônibus á porta.(32354)21-A

IBBLONJ ^

I PARTA MENTO moderno — R.
A Alberto de Campos 234, esq. de
Joana Angélica. Aluga-se para ca-
sal sem filhos ou solteiro. "Bis-
tos de Oliveira" S. A.; r Ouvidor
n. 59. ilo0j4)21A
YpaRTA MENTOS des de 280S c
A taxas. Alugam-se a Av. Melo
Frsnco 37. Grande quarto, saio,
lindo banheiro em côr. cozinha e
área. A 50 metros de todas as con-
duçòes e do mar. (94762) 21-A

A PARTAMENTÕ5 — Alugam-
A.5„ no Edifício Taubaté: á rua
Barão da Torre n. 642. com dois
quartos, sala, cozinha c demais
dependencias, por 373S e 410S;
as chaves no local. Tel. 22-0.314."Apartamentos — Edifício
A Dourado — Alugam -se poi
4703000. com vista para o r.iar (2
elevadores), sala, 2 quartos e to-
do o conforto, á rua Visconde C.c
Plrajá, 571. (9078)21 -A

11'AN liMA K MíliLON

\ Suga-se ótimo quarto bem
A mobilado, banheiro completo
vinexo independente, casa de pc-
oueua família sossegada, lnrtura
dagua a rua 10 de Novembro 42
Praça' General Osorio. (31363) 2: A
A" LUClÃ-SÈf~uma boa sala para

moças do comercio ou a -asai
ziu-5 trabalhe fora; á r. flsconde
j» Piroiá l'iõ. Ipanema.(3003)21 -A

í líTgÃ-SÊ ótima casa, com 3
^ quartos, duas salas c todas as
comodidades, rua Campos do Car-
valho 152, Lcblon, para mais ín-
: -.niacões, rua do Catete 274. tel.
23-1748. ( 272"3 ) 21A

LUGA-SE confortável preclio,'¦"V com garage, 4 quartos c de-
mais dependencias; a Avenida"^•lelo Franco 31. Lcblon. Tratar« r.,^ro 333, telef. 43-2195.

(31939)21A
lTÚ G X -íK"uma casa mobr.ada.

OOS. pò;ie ser sem mo-
o 6008; a Av. Atr.ulfoLeb'.on. (83iJ3)21-.\

A PARTA MENTO — Ipanema —
J\ Aluga-se confortável com sete
peças. 

" R. Barão da Torre 507,
ap'. 3. Ônibus á porta.131822)21A

Aluga-se â rua Viscon-
dc de Pirajá 31, por 720S —

Tem 4 quartos, duas salas, quar-
to para empregadas, etc. Bem si--tuacla. (32315) 21 -A

Av. Ataulfo de Tal-
va. 31. Aiuaa-so um aparta-

mento nesse odlflclo, com dois
quartos, utna sala, banheiro, co-
z nhi, terraço c tanque. Tratar:
1\ R. DE AQUIiNO CIA. LTDA.
Av. Rio Branco, 01, Ü°, salas 1,
3, 3 o 7. Tel. 23-1030.(13121)21A

UARTO — Aluga-so nos altos
do prodlo da Avenida Ataul-

to de Paiva. 31. Mais informa-
çòes com o porteiro. (13122)2Wl

ÜÃ"REDENTOR 191. casa 5 —
Aluga-fo. com 2 pavlmentos,• •ala, dois quartos, quarto de cm-

pregado, cozinha, etc. Aluguel
3808000. Chaves na cosa 3. Tra-
tar: Bastos dc Oliveira S. A.; Jrua do Ouvidor 59._ (15050)_21-A
D UA~~'Campcs de Carvalho. 213
XV_ tigblon — Aluga-se confoi'-
tavcl prédio, completamente rc-
formaclo. 2 pavlmentos, 3 quarta1?,duas eaJüs. eserltorio, quarto d»
cmnregado, t?rre"o e g?.rago. —"Bàstc5? de Oliveira" fí. A.: r. Ou-
vldor CD. (130,33) 21A
rpBA3PASSA-SE o contrato deJ- boa casa moderna, duas sa-
Ias, quatro quartos, garage. quar-
to de empregados c todas as aco-
modaoões: á r. Barão dc Jagua-
rlbe 32. Ipanema. Aluguel 850S.
Tratar na mesma. (26901)21 A

JORNAL DO BRASIL — QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE I93S •
Váám ÜA BANDEIRA

SANTA TERESA

ALUOAM-SE quorl . ou «alai.^*-para casais ecm filhos ore-dlo com multo o.v.oio c ornem,com bastante njii' r grande®i\reas, preços dc 7i)é. BOI o 110$,á rua Eloono de Almeida 45, Ca-
tUmbi. (2307)23"A"LUÒA-EE o 2o andar da rua

Itaplrú 183, com 3 quartos,uma sala, banheiro complóto e to-
das as comodidades modernas —
Chaves no 183-A — Trata-se a

ua dos Ourives 5 — Casa Bel-
rlz — Tul. 22-0404. (32330)23

a LUaAM-&E" bons quartos e¦^¦grandes, por 80$ c 1005000, o
moços solteiros ou a casais som
filhos; fiança do caixa ou depo-
sito; a travessa Navarro 50.

(31439)23
A LUGA-BB um quarto, a casal

com direito a cozinhar e la-
vur, à rux do Chlchorro, 32, Ca
tumbi. (32233)23

A LUGAM-SE por 190» mensa's
bòa sala c quarto dc frente,

encerada, a casal sem filhos, com
direito a cozinha c quintal. Rua
Eleone de Almeida, 6. Sobrado.

(9066)23
GATüMBI 

— Aluga-se uma
boa casa com clols quartos,duas salas, etc., ã r. Padre Ml-

guellno n. 19: as chaves estãona 21. Trata-se á r. S. Pedro
n. 113. (27323)23

ÇASA

Ml

:\IÜ£ p;>r PvS. 350S000, o
prédio recentemente«;i>nstruklo. Av. Epitacio Pessoa

: .034 —- La;; o a Rodrigo dc FreitasIVnf: ¦ dentes acomodaçõesaara íamiila de tratamento. Cha-ves no local. — Trata-se arua do Ouvidor 90, Io and. Tel. f2,5-1823. Ramal CO. IC70612) 21 -A II

GASAS 
— Ipanema — Alugam-

s2 magníficas, aeabadas de
construir, ótimas instalações pa-ra família de tratamento, com 3
quartos, sala, banheiro c cozi-
nlva, quarto c \V. C. de empre-
gada, tanque, arca c jardim de
inverno. Põdsin ser vistas a
qualquer hora: á r. Alberto de
Cambes n. 11 D. Tratar: V. R.
DE A QUINO & CIA. LTDA. Ave-
Ilida Rio Branco 9i. 8o. salas 1,
3 3 e 7. Tel. 23-1830. (13££0)21A

D IP ÍC10 U LTI-l A MAR -- Rua
Prudente de Morais. 636. Alu-

.ga-sc ótimo apartamento nesse
edifício, com tres quartos, sala.
banheiro, cozinha, quarto e \V.
C. de empregada. T.atar: F. R
DE A0U'I'NO .t CIA. LTDA. Ave-
nlda Rio Branco. 91. G". salas 1,
3. 5 e 7. Tel. 23-1330.(15119)21A

Aluga-se ótimo apto., n. o da
r. Almtc. Alexandrino, 83, ter-

reo. com 2 quartos, sala. cópa, co-
zinha, banheiro completo, terraço
e tanque; procurar o zelador. 460$,

(9305)22
LU G A-SE casa acabada de
construir, com sala, quarto, co-

zlnha e quarto de banho, fogáo a
gás, luz e muita agua, a casal sem
filhos; r. Paula Matos 132-A, casa
XII, tratnr_no n. 132. (27112)2'2
A"lÜGÃM-SE á rua Dias de Ear

ros 11. os apartamentos nu-
meros 8. por 400*5 e 12, por 300S.
solidamente construídos o visto-
rlados pela Prefeitura, bela vista
para a Guanabara e abertos, tra-
tar á 'rua do Teatro 25. Casa Oso-rio. (3293 i 22
T"luGA-SÉ a casa da ladeira deA santa Teresa. 142, com 3 quer-tos, du:s salas c mais deppnden-
cias. Está aberta; tratar á rua
São Pedro. 182. sob., das 14 ás 18
horas, com Tavares. (14943)22
T LUGA-SE casa com 3 quartos.sala, banheiro completo, cozi-

nha. área; rua Joaquim Murtinho
138 serve qualquer bonde cie Sta.
Teresa. (14374) 22

L/UGA-5E pequeno apartamen-
to: ã travessa Santa Crlstl-

na n. 12. Apartamento A. EmS?nt.\ Teresa. Tratar: F. R. I>2
AQUíXO fc CIA. LTDA.. Avcni-da Rio Branco. 91. 6°, salas 1.
3. 5 c 7. Tel. 23-1830. (15093)22

DIFICIÒ RAPOSO LOPES —
Rua Almirante Alexandrino,n. 832. Santa Teresa — Aluíam-lindos apartamentos nesse

Edifício de fino acabamento, comamplfs acomodações, dotado cada
um de grande terraço com des-lumbrante vista sobre a cidade,
garage. jardim c todos os demaisrequisitos indispensáveis, paramorada modevna e de rigorosoconforto. Informações com F. R133 A QUINO ec CTA. LTDA. Av.R't Branco. 91. CÍ. salas 1. 3. 3o 7. Telefone 23-1SÍ0. «13117)22
Q ANTA TERESA — Aluga se^ ótimo qviarto. com entradalnden?ndente e cm lugar fresco,a solteiro, único inquilino, á ruaD'.ns de Barros. 11. ajDartamanto 7.tem tel.. Curvelo. (14910)22

/"1ATUMBI — Alusa-se um granvdc c arejado quarto, barattssl-
mo, para casal ou a cavalheiro;
á r. Itaplrú 103. sob. (20232)23
/TÃTÜMBl" — Rua Gonçalves 33— Aluga-se uma casa de ave-nlda, com dois quartos e cozinha,120ft000 mensais, dois meses dedeposito. (14704)23

RIO COMPRIDO

ALUOA-SE em cosa de famili».
a casal sem filhos, quarto com

direito sala; A r. Baruo dc Uba,
24, c. IV. Praça da Bandeira.(23703)20

A LUGA-SE quarto á. rua BarAo"de UbA, 24-A, casa 14, casal
Bem filhos ou a senhoras, em ciuíu
de casal, PraM da Bandeira.(2998)29

* LUGA-SE caaa com 3 quartos,duas salas, quintal c íocílo a
gas, 3304000 I! taxrs 308000, i\ rua
HlUirlo Ribeiro, 3, casa 8, Praeu
da Bandeira. (14747<21;

A LUGAM SE um bom quarto o
uma boa sala de fronte, a ca-

sal sem filhos. A rua Parft, 78 A.
Aluguel 190$000. (9018)20

A LUGA-SE "quarto por 85ÍOOO.^*-a casal sem filhos, ou a dois
rapazes, á rua Miguel de Frias
n. 35, sobrado, (podendo lavar e
cozinhai'); Praça da Bandeira.

(3158)29
A LUGA-SE apartamento, com 3

quartos, uma sala, todos de
frente, novo; à rua do Matoso 6,
esnulna da Praça da Bandeira.(20033)23

LUGA-SE uma sala com três
janelas, entrada independente,

para casal sem filhos ou 2 rapa-
zes do comercio, em casa de um
casal estrangeiro; trav. da Sole-
dade 12 (transversal Barão dc
Iguateml) (3*2116)29

4 LU(.ÍA ais loja I.ropila paraJ ^ qualquer unnoclo, u Av. tíuburwana, 30, huuílcu, Sfto orl.-uu-vA.0. (3230) Jo
V Ll/CÍA-fcfiJ bom quarto a casala*-uu a moços, a rua S, Januário
143, cuaa 7. S. Orlatovio.

(9530)25ALUGA-SE apartamento moder-"¦no, para família de tratamen-to, com 4 quartos, salas, copa e
grande terraço, luyir alto, vistatoda a cidade, á rua Tuiuti 34.Chaves no n. 40; outra com doU
quartos, duas salas, grande quin-tal e demais dependencias; á rualuíuti 34. apto. 2, bonde S. Ja-nuarlo; iniormaçóes. telelones43-3501 e 22-8911.  (3-301 125

A LUGA-SE a ótima cana da rua"•Mearlm 231, Grajau, aluguel550vüU0. chaves na mesma.
(15033)20ALUGA-SEfrente na uma boa sala dofrente para consultorlo, ate-ller ou a casal que trabalhe fóra;r. BarAo do Mesquita 363.
(9424)20

ALUGAM-SE quarto e sala do"frente, com dirc^.o de lavar ecozinhar, a casal s5m filhos; a r.General Argolo 121 -B, S. Cristo-vâo. (9Õ43)2ò
A LUGA-iiiü j metade do uma

casa com quarto e sala c maisl quarto para rapaz solteiro; ârua General Bruce 284, sob.
(32335)25

ALUGA-SE ótimo quarto em ca-
«sa de familia de poucas pessoas,a casal ou rapazes; r. AurelianoPortugal 81. (31737)24:
LUGAM-SE à r. Itaplrú," 173,
fundos, bons comodos para ca-sais e para moços solteiros.

{14292)24
AL.uUA-a.tij quario com pequenuaicova, serventia de cozinha,
aluguel 130^: a r. Sta. Alexun-drlna, 129; tratar a r. Urugu.iiana,25, l.°;_tci. 23-4319. _ ('-6613)24~A LÜGA-SE uma grande c con-"fortavel casa com duas salas,
quatro quartos, terraço e jardimaluguel 0OO9; á r. It^pi.U isu.

(14465)24

J^DIFICIO MACA'U — A' rua
Nascimento Silva. ."38 --

Alugam-se os dois únicos apar-
tamentos vages, com sala, dou
quartos, cozinha, banheiro, quar-to e \V. C. de empregada. Tra-
tar: F. R. D2 AQUILO & CIA.
LTDA.. Av. Rio Branco, 91. 6o.
salas 1, 3. 5 e 7. Tel. 23-18.50.{13113)21A

TA. TERESAÇ1TA.O t ' Uma ótima
bllada. c com pensão. Rua Mauà16'. Tratn-se á rua Terezina 5.Tn'. : 22-2723. Trocam-se referen-cias. (26135)22
(J.ÍNT.^ 350?

A LUGA-SE bom quarto com ba-•^-n hei ro. independente, bela vis-ta, cm Ipanema, arpoador. Av.Francisco Lliering 17, por 1503.
(19053) 21_-A

LUGA-SE li:::ucsa casa. com 3
quartos, duas salas, garage »í

demais depcndencias. a Av. Hcn.Dvimont. 200, Ipanema. Tratar au
lado, n. 198. (27030)21A

LÚGA-oL novo c ótimo apto.,
quarto, sala. cozinha c quartodc banho: pvc.70 280S. Traí ar no

local, a r. Henr. Dumont. 204.
apto. 8. Edil". Caiçaras. (14757)21 A
A LUGA-S3 b:;.i casa cm Ipanc-^ma; â rua Joana Angélica 49.Tratar na rua Io de Março 105,sobrado, sala 5, tel. 23-5711.

(9232)21-A" 1 LÜGÃ-SÊ a casa da rua Paul•^'^-Rcdfcrn. 41, Ipanema, sala. 4
quartos, garage. Jardim de inver-310, epareiho sanltario completo,tel. 23-1870. rumai 24 OU 27-9173.Chaves ao lado no 13. Tratar pre-co e contrato, á Av. Epitacio Pes-f-oa, 128. apart. 11, Sr. Henriqueou com o porteiro. (2535)21 A
^LUGAM-SE — Conforta-

veis apartamentos, á Av

EDIFOCODa POTEINCI — Rua
Alberto de Campos n. 217.

Alugam-se nessa edifício. ó:imos
apartamentos com tres quarco-,sala. banheiro, cozinha, W. Cl.
de empregada e tanqu:. Tratar:F. R. DE AQUDNO & CIA. LTDA.
Avenida Rio Branco 01. ü". salas
ns. 1, 3, 5 c 7. Tel. 23-1330.

(15095)21A
I~PÃNÊMÃ — ~A1 uga-sc a c:.sa 2

da rua Gomes Carneiro. 56.
com 2 quortos. uma sala c dc-mais dependencias: tratar a -ua
Teixeira de Melo, 54. Tel. 27-5959.(19E33121-A

Teixeira deA'IPANEMAMelo 10. aluga-se cm casa dc
família de tratamento, esplendida
vlita.para o mar. com ou sem mo-
vcls, quarto de frente, com saca-
da. Tel. 23-0315, para pessoas quetrabalhem fóra. (14656) 21A
TpÃNÊMA — Alugam-se aparta

mentos no Edifício Ligúrla. áAv. Epitacio Pessoa. 658. Tratarcom o Dr. Guimarães, ã rua Iode Marco. 6, 7o and. Tel. 23 3097.(20137)21-A
IPANEMA — Alugam-se por 3505

c 400?, ótimes apartamentos,com 2 quartos, sala, banheiro ecozinha; á r. Prudente de Morais
Trat. na Administradora Urbs;r. do Rosário 129, Io. (20099) 21-A

AtauUo Paiva 115, as cilll- , £3.;._ nos_ Iundos_ da_I?re.^a da Pa-'
ves estão no mesmo. Tra-
ía-se com Oítoni Vieira; á
v. Buenos Aires (>S, 4" and.

(14000 )21_-_A
Ã\ 

 "LUGA-SE o. família dc trata-• mento, ótima ca?a á rua Pru-dente de Morais, 219, cm centrode terreno, com garage e demaisdependencias; tratar pelo toldo-nc 42-6327.   _ (9337)_21-A"T~LUGA-SE casa mobilada, com-1 quartos, duas salas, garage crefrigerador, ú rua Alberto doCampos. 107. Ipanema. Chavesno 119, cosa 5. (9388) 21-A"alu G- A M - izE dois quartos c uma' sala com direito a cozinhar; úAv. Ater.lfo de Paiva 175. Le-blon. (27.30fl)2'l-A
AliiP-a-^P ° otlmo prédio re-eentemente c o n s-truido, sito á Av. Delfim Moreira80. tendo excelentes acomodaçõesipara familia de tratamento. Cha-ves no local. Tratar á rua do Ou-vldor 90. l° andar. Tel. 23-1825— Ramal 26.

*000 o ótimo prédio da La-deira de Santa Teresa. 114. comIres quarto?, uma sala e demaisdenendencias. As chaves por fa-ver no 114-B tratar com Davi &Cia., â rua do Ouvidor 71.(19331)22

ALUGAM-SE salas a lios, quar-tos a 90$ e 80+'; Aristides Lobo
77, Lione de Almeida 52 e Conde
de Bonrim 119, 127, 199 c 801;Av. Salvador de Sá 19<i, sob.

(2874)24
ALUGAM-SE sala o quarto, a ca-

sal sem íllhos, 170$000, á ruaBarão de Pctropolls, 12u, casa 7,com luz c telefone. (3000) 21
A LUGAM-SE duas casinhas In•^dependentes. Alugueis 110$ e12$000. tem telefone e um quar-to por 75S000. a rua Ambiré Ca-valcc.ntl, 153, fundos. (27270)24

LUGA\1-SE dois quartos jun-

A LUGAM-SE quartos em casa"¦limpa e dá-se pensão a do mi-
cillo, á rua Mariz o Barros 354-A,
c a rua Dr. Satamini 83. proxlmoá rua Professor Gablzo. (15006)29~\ LÜGA-SE £~aia com sacada em'

casa dc familia a rapazes ou
senhores, aluguel 1105000. rua S.
CristovAo 326, junto á Praça da
Bandeira. 132336133

lo dc Frontin«rido.
Io, Rio Com-

(20178)24
A LUGA-SE um quarto em ca-

de fahiiiia a rapaz ou umcasal sem filhos. Rio Compridon. 40. sob. (20179)24

CATUMBI'
A LUGAM-SE salas a 110$, quar-tos de 90S a 80s, ã rua Eleone

de Almeida 52, Aristides Lobo 75e 77. Had. Lobo 45'3, Riachuelo373 c Desembargador Izidro 61 o99. (2875)23
A LUGAM-SE grande sala o 2

quartos de frente, com todo oconforto, para cas:.l sem filhos,em casa de familia de respeito.Exigem-se informações, u rua deCatumbí, 2, loja. (19917)23
LUGA-SE por 90Ç000. grandesala com duas sacadas, a ra-

pazes ou a casal sem filhos, a tra-vessa Vista Alegre, :U, Cítumoi.(8763)23
A LUGA-SE bom quarto com dl-•^rclto a sala dc Jantar, podendolavar e cozinhar, á rua do Cunha

4.3-A. Catumbi. (3121)23
A LUGAM-SE c.n cata cio cajal11 um quarto e sala. Junto ou

IPANEMA — Aluga-se casa cmcentro de terreno, com 3 quar-tos, durs s.-las, banheiro, quartode empregado, garage. etc., por7003000: á r. Redentor 36.
(70319)21-A

303darua Visconde de Plrajá n. 315com 3 quartos grandes, sala, um
quarto de empregado, etc. In for-mações no r.pto. l. Trava-se comDavii Cia., á rua do Ouvidor,71. ou pelo telefone 27-05 48.

separado, linda pintura, caso cn-cerada, tem qás. muita gua,pede lavar e cozinhar; a rua Ml-
guellno 73, largo dc Catumbi.^23056)23
ALUGA-SE ótima casa, com

dois quartos, sala, banheirocoivnleto, eto., 3ÍO 000; A rua
General Galvão 33, c. V. Trata-se na mesma. (9190)23

ALUGA-SE uma casa moderna,
própria para pequena faml-lia de tratamento, com duas sa-

Ias, 3 quartos, bcaihelro complc-to. copa e cozinha; hão tem ga -
rage. Aluguel 6úü$ü00 e mais iü.7de taxas, á rua Santa Alexandrina. 222; trata- se no 220. (9037) 24

A lUga-SE casa nova, com dois
quartes, sala, despensa, quar-to c.e banho completo e cozinha

com togãb a gás. própria parunoivos ou casais sem crianças,
aluguel 3JOíOOO. Lugar caudavel;á rua Campos da Paz, 91, chaves
na qu Landa, ao lado. perto da Av.
Puiuo de Frontin. (14559)24LUGA^SE sala de frente, com

ótima pensão, cm casa cie ta-
milia, únicos nospedes, a casal
oem filhos ou a rapazes; a rua
Campos da Paz 104, casa 2. Rio
Comprlc.o.  (31447) 2-4

LUGA~SÉ bom comodo, com lu-
gar para cozinhar; ã r. Cam-

pos da Paz, 288, independente, a
pessoas de respeito c sem crian-
ças. (32264)24
ALUO A-SE superior loja. paranegocio, com portas de aço; ã

r. Campos da Paz 205, dispondo
de comodos para familia; trata-

se com o Sr. Souto; rua do Ou-
vldor 139, Io. saia 129. (3217)24

ALUGA-S*: casa con[ortuvel, 0
quartos, salas, amplas depen-

dencias. garage, chacara com ar-
vores- frutíferas, perto do Insti-
tuto de Educação, á rua Senador
Furtado 58, chaves no local. Tc-
lefouc 26-3292. (3302)29

A LÜGÃ^SE,"com pensão, sal.'. In-
A dependente ou quarto, com ou
sem moveis, em casa de casal sem
criancas. á rua Mariz e Barros,
335. ponto dos ônibus. (14941)29

L»UGÃ~-SÈ~quarto a pessoa que
trabalhe fóra. sem mobília e

sem pensão, casa de familia; a
r. Mariz e Barros 292, casa 4.

(9430)29
LUGA-SÉ quarto com ótima
pensão, a casal dc tratamento,

preço modlco: á rua Mariz e Bar-
ros 316. (274 17) 29

ALUGA-SE á rua Liberdade, *2,
sala a casal sem crianças oua solteiro, pôde lavur, muita agua.

pôde ser vista a qualquer hora,tratar pelo tel. 42-0103, começana rua S. Luis Gonzaga 166, SaoCrlstovão^ (9320)25
A LUGA-SE cm casa de família e

com peníão 1 bom quarto,casa de todo o conforto, rua Fi
gueira dc Melo 283, tel. 28-1395.

(14997)25
ALUGA-SE sobrado novo, com 3

quartos, dur.s salas, fogão <a
gás, banheira e área, â rua SãoCrlstovão, 523. (14958)25
ALUGA-SE um confortável CO-

modo com pensão, cm casa de
pequena familia, a rapazes do co
mercio ou * casei sem filhos, na
rua São Crlstovão, 549, único in-
qullino. (20350) 25

A LUGÁ"-~SE uma casa nova, pa-ra grande familia; ú Pra-
ca Ricardino Sove 54, an-
tiga Praça da Igrejtnha, SãoCristováo.* os chaves no n. 53
cai 94. Serraria. (9530)25

Alugam-se dois quartos a
mocos ou casal sem filhos; á

rua do' Matoso 88. Casa de íami-
lin. (3*2371) CO~A LUGA-SE-arejado quarto a ca-
/\-sjil ou a dois rapazes de fino
trato, com pensSo. telefone e ba-
nhos ementes, por 500S mensais,
á r. do Mato?o 10-A, 3o andar.
Praça da Bandeira. (32387)29

A LUGA-iE n casal ou solteiros,
sa*a de frente com ou sem

mobília. Aluguel modlco. "Pen-
são Matoso". R. Matoso 107 e 1C0.
Tel. CC-:0:0. Exclusivamente fa-
mlllar. (9.491-1 :o"ITLÜGÃil-SEiSaj quartos, com ou

sem moveis ou pensão, par»c.Vrnl ou duas pessoas, pode cozi-
nhar c lavar, á rua General Ca-
nabarro. 327. Praça da Bandeira-(9443)20
A PARTAMENTO — Ãluga-se óti-

mo, com sala. 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha c área; á r. do Ma-
tosT n. 17. Chaves na Parmaeia
Império." 110 fi! 15 Trata-se ha rui
1° do Março n 51. loja (32273)20
pRArA DA BANÓFIÍl* —

No* Edifício A*ia Clfi-
mentina, recem-construi-
do, aluçam-se cxcclen-
tes apartamentos com to-
do o conforto moderno: ã
r. Paulo Fernandes n. 18,
.iunto á Agencia d"1 Oa^xa
ICconomica."pRAOA DÃ-SÃNDEIRA — 0'ti-
A rao" sobrado. Tratar á r. Uru-
eunlena 30, loja. com Ad?w.-- C'-
mões.  (27445)29
PRAÇA DA BANOEir.A — Alu-

gam-se masnlílcas sal°s e
quartos, mobilados com ótima
pansüo. cm casa de fam^ia de
alto tratamento: á r. S. Francis-co Xivle". n. 107. pvoxl'no t1-
Maviz e Berros. (3142) 29

ALUGA-SE um quarto em casa
de família a rapazes. Praia

de São Crlstovão 9.  (3375)25
A LUGAM-SE quarto e sala de"¦frente, a lim casal sem filhosrua Curuzu 71. bonde de S. Ja-nuarlo. (2940)23
A LUGA-SE uni quarto cm boas

condioões: rua Sousa Valentel. sobrado: tratar na rua Esco
bar 49, quitanda, S. Crlstovão.

(9369)25LUGA-SE-um bom quarto comtodo o conforto e asseio emcosa de família. Rua Guttem-burgo 49. Perto da Av. Pedro
Ivo — S. Crlstovão. (9540)25

A LUGAM-SE cm casa dc família,"¦dois quartos, a casal que traba-lhe fóra ou rapaz distinto, íx ruaBarão de Mesquita 863. (9353)26
ALUGA-SE luxuosa rcsldoncla,com 3 quartos, Uuaa salas, ba-nhelro. quarto c W. C. dc empro-
gados, entrada independente,. Arua Uruguai 49, aluguel 440$ c 209de taxas; tratar 110 mesmo n,npart. 3: aluga-se garage á parte10$^ (32187)20
ALUGA-SE uma caso, 2 quartos,saleta, cozinha c banheiro; ar. Leopoldo 199, casa 1. Chavesna casa I-B; (0120J28

A LUGA-SE no pavimento torreo,**¦ í.ula hulrnlnida, quarto, cozi-nha njjâs. Wi a pí?hhouí» deecute.s: àAv. :í8 dc fcotombro, ponto dc 100ról«. Tratar polo tel. 48-2685. pr^-o150*,_com luz, (0800)27
Alu a a-sm cana por aaosooo; ar. «Jorge Rudgc 188, casa 8,com sala, dois quartos, cozinha,banheiro completo c varanda, ete.Chaves no n. 190, (0307127
ALUGA-S1Ü por 350S, casafortavel, para pequena f con-

pequena íami-lia dc trato; a r. Eduardo Ra-bocira 126, proxlmo ao CinoReal; prazo mínimo um ano.
 _ (14;) 11/27

Aluga-se ótima «ai» dc rrcn-tc ou quarto, a canal diat.n-to, Hom crianças, náo podo co/.i-nhar, a rua Visconde de í>.u aIsabel 19U. (J02.'ili27

A LUGA-SE o prodio da r. Barão"•do Mesquita, 420, c. III, com 3
quartOB, duas salas, copa,' cozi-nha, banheiro iplcto c peque-no quintal. Chaves no locai.

  (27030)26
CASA no Grajaú — A'uga-se ou

vende-se oc-ima, com 3 quir-tos, sala de Jantar, dc espera, co-zlnha, banheiro completo, garagee grande quintal, a rua Uberaba,7; tratar e vôr des 9 ás 11 horas,com o proprietário. (20104)26
EDIFÍCIO Grajaú — Aluga-K3

apartamento com 3 peças e
banhsiro independente, com ou
sem mobília e garage. Apartamen-
to e pensão de Ia ordsm. R. Ma-
rechal Joffrc 53, tel. 28-1283.

(20413)26
GRAJAU' — Aluga-sa a taml

11a de tratamento, a casa da
rua Borda do Mato 187, constru-
ção moderna em centro de bom
terreno, por 5705000 o taxas, as
chaves por favor, em f.ente, no
n. 192. Trata-se com Alberco
Santos, na Confeitaria Colombo.(9481)23
/""< RAJAU' — Rua Henrique Mo-VX riZ2 26. Aluga-se apartamen-to nesse prédio, com sala, dois
quartos, banheiro, cozinha, etc.
Tratar: P. R. D>E AQULNO &
CIA. LTDA.. Av. Rio Branco 01.
6", salas 1, 3, 5 e 7. Tel. 23-18J0.

(15111)23
pRAJAU'  Aluga-se ótimo pre-VJ clio de dois pavimentes, emcentro de terreno, 4 esplendidos
quartos, rua Mearim 59. as chaves
no mesmo. (20269)26

ALUGA-SE o apartamento IV da
Praça Barão dc Drummond 13.Chaves no local, aluguel 370! 000.(9552i27

ALUGA-SE casa, próxima á ^ra-
ça Barão dc Drummond, a ruaTeodoro da Silva 684. com dois

quartos, uma sala, com todo oconforto, a família dc tratamento,trata-se na mesma, com o Sr.Gaudencio. ' t]
A" 

"lÍTgÀ-SE o prédio 
"tia r. Con-

selhclro Otavlano 4a. proxlmoá Praça Sete, com duas salas, 2
quartas c dependencias. grando
quintal, aluguel 2303000. "Bastos
de Oliveira" S. A.; r. Ouvidor 59.(15032)27

ALUGAM-SE sala e quarto de•^frente juntos a casal sem fi-
lhos: á r. Bonfim 380, S. Cristo-
vão. (27505)25
ALUGAM-SE dois bons e gran-:'.es qvartos a mocos ou a ca-
sei sem filhos: ã r. S. Cristovíio
3"0, perto da Estaeão Francisco
£á. _ 127502)25
ALUGA-SE boa casa com 3 quar-

tes, duas £21?", quintal, etc.,
á r. S. Jsnuarla Cl. c. VIII. cha-
Vc*3 á r. General Bruce TCD.(27.-95)2j

A RUA S. Lu:s Gonzaga, em ca-
sa de familia sendo o único

lnciuPlr.o, olu^a-se quarto a ca~ni
sem filhos, inf. polo te1. 23-400 2.'

(32.235)25
A LUGA-SE o l1» andar r^ccnte-

mente cor truido com 3 qu^r-tes. sala. banheiro com.plefo. va-
r:n:li. etc.; á r. BanTlm l".'). as
ch'T*'?s ?o lad"í r?" v""» 67, infor-
marõrs pe!o tel. 27-0399.í9.495)2j

LÜGA-SE em casa de re^of.ito
um quartinho a mora ou s~-

nhora. eme trab~1he fóra. Conde
c'n Leopold'na 28!. antiga 10, ei-
sa 2. (2315)25
A.LÚGAM-SE bons quartos, com-^*-)>ons salas, cozinha, lu?. egran-

de quintal. Rua Dr. Sá Freire 57.
comodos. esquina d<í Bonfim. Pre-
co 150S000. Trata-se no loeal.

(19903)25
Aluga-se. em casa

milia. r. Bela dc S. João
23, S. Crlstovão. (27419)25

GP.AJAU'  Aluga-se linda ca-
sa, estilo apartamento, com-

pletamente nova. com 4 quartos,uma sala de jantar grande, quar-to dc banho, completo, sómentc a
quem ficar com todos os moveis,
louças, cristais, radio, refrigera-
dor, enceradeira e tudo que cons-
tar, por motivo de viagem, quevende-se tudo por metade do
custo, uma boa oportunidade na-
ra quem vae montar uma casa
de gosto c tudo novo e de estilomoderno, aluguel é 4508000: á
Avenida Engenheiro Richard 182.
apart. 1. antlea Maquine, bem
na praoa GralaVi, ônibus á porta.(20035) 26
ADAH nr

ARTO — Aluga-se a uma ^e-
nhora só, em casa de faml-

11-.. á rua Barão de Mesautta,
234 -A. sob.  (9067)26
I>UA~~Itabalana 253 — 0'timo^prédio com dois quirtos. sala.
banheiro completo, cozinha, ge-ladeira, arca com tanque c va-
randa. desde 3D0?: tratar ã Ad-
minlstradora Xacional. Ouvidor
n. 76. (0547)23
fTiR A SP ASSA-SE o contrato daA casa sita á r. Barão de Mes-
quita 992, casa I. Andaral.(2935>23

A LUGA-SE por 450S o prédio ã-"•r. Pereira Nunes 282. com tres
quartos, duas salas, espaçosa co-
pa, cozinha, banheiro c quarto
para empregada. Ver c tratar no
local. (27332) 27

A LUGA-SE bom quarto a ca- ai•^¦cu pessoas .que trabalhem lo-
ra; a r. Teodoro da Silva 182. Vi-
ia Isabel. 1.2730512_7

A LUGA-SE bom quarto com Ja-A nelas para o Jardim, a casal
sem tilhoj, podendo lavar e co-
ülnhar ou a dois rapazes, caía dc
familia, máximo respeito e soso-
t?o; á rua de S. Francisco Xavier
701. 10411 >2:7;"VlugaM SE um grande quartof\.c grande s-üa. Independente,
tem cozinha, pode lavar, c um pc •
queno quarto para uma possoo,
cm andar térreo, á rua Sao fran-
cisco Xavier, 342. Mavacana._

^030o) .11
A~LUGA-S3 confortável prédio,¦íVoom duas sales. 4 quartos e

entrada para automóvel: a r. Ju -
tinlano da Rocha 15S. alugu '1
0003000. As chaves no n. 1.0.
lado. (9j33) 21

A LUGA-SE cr.sa nova com va-
randa, sala, dois quartos, c.)-

zlnha c V»'. C., com todo o con-
íorto: á r. Grão Pará 14. esquina
da rua Pelotas. Chaves 110 33 da
rua Pelotas. 2
Aluga-se o prodio da rua tia-

rio de Cotegipe 32, com tros
quartos, e duas salas c mais co-
modldades. Chaves e mais ln for-
mações no local. Aluguel «3805000
e 2ÓS de taxas. (15029)2/"alugam-se quarto e sala: pra-

co 1201: r. Senador Soares 57,
casa 2 — Aldeia Campista.(32379)27

r PANE MA — Aluga-se por 5o ótimo apartamento 4.

A LUGA-SE quarto cm sobrado-*¦ a csal sem filhos; á r. Ita-
plrú 122. Catumbi. (9103)23
ÀLUGA-SE um bom apartamen-

to. com grande quintal, nãofalta agua; á rua Padre Mlgueli-no 69. Catumbi. (14921)23
A LUGA-SE boa-loja cm prodionovo. a rua dos Coqueiros. 30,(19829>2!- A ¦ c01n bondes à porta. As chaves

p ^ y^.. m  _ . . . _l_ _ _ - _ . _ ! /\^l ¦* A .1 r. ' ft ',.0 tfl** â
do todo o respeito, nlugam-se 2

quartos c sala. a casal, com dl-
OtlonS. 33. Tel. 43-3480. <10374)23

1,UGA SÉ uma casa á ruoA 1.UGPadre Mlguclino, 74. sob.. 4
qmrtos. du"».s sales c mais de-
pendenclaii; trata-se â rua de Ca
tumbi. 113, sa pitaria. (9390)23

(C70617)21-A 23-2020.

reito ãs depcndencla?; tratar ã r.jD.ana Ang?lica 155-A. (27514)21A JT EBLÒN — Aluga-se ótimo ap., '-¦-'com sala. 2 amplos quartos, i . .banheiro completo c demais de-| A LJGA-N.E espaçosa s. Ia, com ja-
pcndcnclas ncce=sarlos a pessoas nela p?.ra o ar livre; ac:lra-se
dc tratamento: á r. Jofo Lira 27. criança. 10 minutos dos bondes.
Banco Portusuts do Brasil, tcl.lt1.. Gon;?lv:s 03, Catumbi.

(10051)21-A (22318)23

AVISOS ARITI M OS

OMPANHIA COMERCIO E NAVEGAÇÃO
¦ VKNI1)A KIO BRANCOj 2fi - 4.» Andar — Fones: ís-íiòà c 43-OiKO — Cui.\a Postal 48'J

T I B AGI
( V i age m e\ t rn-con t rnt li a 1)
Sairá no dia í) do corrente,

para:BAHIA, RECIFE.CABEDELO e MACAU

5. PAULO
(Viagem e.vtra-con(ratual)
Sairá no dia 10 do corren-tc para:

ILHÉUS ARACAJU»

MOGI
(Viagem contratual)Sairá no dia 20 do corrente

para:VITORIA  22BAHIA  21MACEIÓ  27RECIFE  28NATAI  80CEARA»  1MAR AN II AO  3I1ELEM  5Itecebe cargas com baldeaçáocm Bclcm. no Pará. para ?an-tarem, Ohitlos, Parintins, Ita-coatiara c Manaus.Próxima saída: 4 de Julho

CAPIVARl
(Viagem extra-CDiitratual)

Srtirá no «Ua 11 do corrente
para:SANTOS. PARANACUA».ANTONINA c ITAJAl

PI AU t
(Viagem evtra-contrat uai)
Sairá no ilia 11 do corrcnte

para:
ITAJAÍ. rio c.r.vxdí:e PORTO ALEGRE

1'RETES £ MAIS INFORMAÇÕES COM. CARGAS
A. CAMARA & CIA. \rmazem 1G do Cais do Porto

AVENIDA RIO BRANCO. 2G, I." Andar — Tel. 23-3143 Teleroncs: 43-2202 c 43-0314
As carsas nSo retiradas dentro «lo transito, estão sujeitas a remoção para o Armazém 15-A

A LUGA-SE apartamento; á Av.
Paulo de Frontin 245, apto. 4.

Aluguel 360S. Vôr dRS 10 horas em
diante.   (20377)24
ALUGA-SE porão contendo uma

sala e dois quartos, luz, meu-
sal 250S000; á r. do Bispo 273.

(20311)24
LUGAM-SE sala dc frente e
quarto ccm pensão a pessoasdistintas; á Av. Paulo de Frontin

11. 222. 127333)2-1
a'TugA-SE um quarto para ca-

sal ou rapaz solteiro, com ou
sem pensão. Rua Aristides Lobo,
ll._50. 10303)24

A LUGA-SE pjr 2503 parte d'e
uma casa. á r. Barão de Ita-

paglpe 3C'2, tundos, com o sar-
gento; trata-se á Trav. do Ouvi-
dor 37. l.°. (£7.2-33)24

A LUCA-SE na rua Santa Ale--"¦::an:lrlna n. 211, o melhor
clin-.a do Rio, bõa casa para fa-
milla de trtita monto, com 3 quar-tos duas sa'.as e demais depen-
dencias com porão habltavel.
Aluguel 550S000 contrato por um
ano c íiador. Chaves no 243,

(20358) 24

S-"ALA — Aluga-se cm casa de
familli com janela pnra o ar

livre, entrada indenend—ito, a
solteiro: á rua Semdor Fur-ado
83. Praça da Bs"J^'.ra, 10 ir>'-in-
to- _da cidade. lOOt.  (0455)20
ÇiALA~ de fren*e. com direito^ r^rvrnMas d > casa. aU^.'T'»-r'' í
r. do Matoso 111. (32119)20

A LUGA-SE boa casa com todos^'*-os pertences novos; á r. Costa
Ferras 8, as chaves no n. 3, ave-nlda. nos íundos. Trata-se A r.Amaral 18. Andaral. (3101)24

A PÃUTAMZNTO — AlU3a-SC UT
xuosieslmo apartamento, doib

quartos, duas salas. banheirocompleto cm côr, quarto e W. C.de empregados, ótima varanda: aAv. Paulo de Frontin 447. Edlficxo
Maria (32183)24
JgDIFICIO C/.VALIEKfc, —

Aludam-se apartamenios
modernos c confortáveis —
Acabados dc construir com
dois grandes quartos, sala,
grande varanda com_ linda
vista para a praça, cozinha,
banheiro, duas entradas,
quarto dc empregada inde-
pendente, com banheiro e
\V. C.; ha maiores c meno-
res; preço de 3003 a G005 —
Prazo de seis meses cm di-
ante; ã Av. Paulo de Fron-
tili 513. (31903)24
Edifício râlTUEA — A vetada

Paulo de Frontin 481— Aludamos neste cdiílcio deconscru;ão presLcs a terminar,maenlClcos c confortáveis apar-tanienfes de diversas dimensões,com todo o con Corto moderno,
pcrrelio suprimento dagua c pro-prios para Tamilias de tratamen-to. Aluguel desde 4505. — Lov.*n-

SÃO JRISTOVAO

UARTO^°C de fi

SALA. quarto para alugar, íi r.
Bela de S. João 335 (S. Cris-

tovão), Independente c com prefe-rencia a. cavalheiro ou senhora
que trabalhe fóra e não cozinho
cm casa, servindo também paraatelier de costura ou gabinetedentário. Bondes e ônibus á oorta.

(3334)25
S. Crlstovão — Aluga-se a casa

73 da rua Ricardo Machado;tratar á rua General Arrrolo 3.(20043)25
ANDARAI'
ALUGA-SE casa dc construção

„ moderna; a r. Itaba:ana li.0,
\ LUGA-SE um sobrado com 8 | CMa 1( Grajau, preço 300.000.quartosn. 505. Rua S. UriSi-ovão.

t8385)25
A LuUA-sii a casa Vil da rua-"•Senador Alencar 101, com dois

quartos, duas salas, S. Cristo vão;
aluguel 2<üi-000 c taxas, chavesna cosa I. Trata-se a rua Ana
Ncn 91 (8o03l2o
A" LUGAM-SE solas dc frente ft

r. Ibituruna 121, c. 5, Gene-ral Canaoarro 44, Dr. S.i Freire
n. llü e Aristides Lobo 77.

_ (2o30)2ò
A LUGA-SE boa casa á rua cia¦"•Alegria 483, chaves e informa-

còes na casa 6 da avenida aoíado. (8311)25
A LUGA-SS á rua Ibituruna, 121,

oesa 13, com 3 quartos, duassalas, banhoiro compicto, a 3 minutos da Escola Normal. Aluguel430$000, r.s chaves ã rua 1'oliu-runa, 81; trata sc pelo tel. 23-4429. Sr. Gastfto. (20035)20
A LUGA-SE por tres anos di-"¦versos alqueires dc terras. Jáprontas para plantação de aba-caxi ou mandioca. Trata-sc como proprietário; a r. S. Jauuarlon. 147, com Paulo Rocha, pelotelefone 28-20í_3- 1S8) 25

A LUGA-SE boa casa, 2 quartos,^ sala, banheiro c fogão a gãs,porá um casal. R. Curusú 75.
(27135)25

ALUGA-SE a familia de trata-mento a casa moderna com 3
quartos, duas salas, da rua Con-dc Leopoldina 134, antigo; casaII, chaves no III. ^iJJ22*!3

LÜGA-SE um quarto para ca-"sal. em casa de familia: ã ruaSabino Vieira 23, casa 10. largotia Cancela, São Crlstovão.
(0119)25

LUGÀM-SE boas cases lnd2-
ponden'es á rui ZeTerino deOlivc ra 20. São Crlstovão.
[3102)25ALUGA-SE um pequeno apar-•"tamento. proprlo para um ca-srl; á Av. Suburbana 30, Benficu.São Crlstovão. (3237)25

tlüo33)26
A LUGA-SE novo apartamento,

com uma sala, 2 quartos, qu-r-to de banho complovo, cozinha,
quario de banho o quarto paraeiiipregaua, jardim o pequenoquintal, ã rua Soriano de souja,15, f.part. 1. entre General Rocac Barao de Mesquita. (9137)28

1 cííiC mensais, aluja-se quarto.XíJUt^) conl moVeis, a casal de-
C2nte e sem filhos, também podese dar comida; neste caso, são
mais 2505, ao casal, ou como se
combinar. Aluga-sc também a 2
moças ou dois rapazes, com ou
ssní pensão. Tratar com D. Etel-vina. Rua Campinas 103. Grajau.Fim de Barão de Mesquita.(13043)26

A IiUGA-SB o magnllico soar.-.-
"do com três quartas, duas s.-i-
Ias, cozinha, quarto dc banho: *
v. Sousa Franco 60. esq. de B. 28
de Setembro. Ponto 100 réis. V;-
la Isabel. (27507127
GAS A — Aluga-se com

I
3 quar-

tos, duas saias, fogão a gas e
quarto de empregada: á r. Prrci-
ra Nunes 167. Ti-ata-so a r. Am-
broslna 13. Aldeia Campista.^20134l2 J

VILA ISABEL

des Sz :ons Ltda. — Alfândega _*

ALUGA-SE casa moderna, com
sala, 2 quartos, banheiro com-

plcto c cozinha, a rua Ferreira
Pontes. 113. casa II, Vila com tres
cosas. Chaves por obséquio na ca
sa 1. 114737) 26
A~LUGAM-SE quario c sala."juntos ou separadamente, a

rapazes ou a casal sem filhos, em
casa de senhora de todo o res-
peito; ã r. B. de S. FranciscoFilho 8. Andarai: (11783)23
XlUGAM-EE 

"3 casas acabadas"*de construir com saia, 3 quar-tos. etc., a rua Botucatú 27 c 29— Tratar pclj telefone 27-3435.
(20201)23

A LUGA-SE a casa" III da avini-
da da rua Leopoldo 82, comduas salas, 3 quartos c demaisdependencias; aluguel C02?; cha-

ves 110 sapateiro; trata-sc tel. 23-
C;S2. (8-53)^6

A LüGA-ijIi casa nova, 4 quartos,"duas salas, cópa, cozinha, duas
varandas, banheiro compicto: á
rua Senador Munia Freire 3 7, as
chaves estão 11a rua Jcsá Hlglno27. (20309)23

A LUGAM-SE uma sala e umA quc.rto de frente, para casai e
solteiro, sem pensão, preferindo
quem trabalhe fóra. a rua P011-
tes Correia. 4, esquina de Barão
de Mesquita. ^ 8381)26

A LUGA-SE moderno aparta-"•mento. a Praça Varnhagem.
proxlmo a Praça Saenz Pena: as
chaves estão no café ao lado.Tratar á r. Teofllo Ottoni 33.
Fone 43-3:C3. Ú0373)2Ô

A LUGA-SE uma~"sa'.a lndepen •
i *. dente, a rapaz ou a casal
que trab. lhe fóra. à rua Earão oe
Vassouras . 0. Andar»: i. (32381 25

AI.UOA-tS um quarto cm cn:a ; a LUOA-EE ótima casa. 4~quar-"üe família, para rapas sol- ' l\ t -.s, du'.s salas, garajo, f;e.tclro. aluguel 100*000: a r. FI- , vir nl 1Ua General Silva Tc.esgueira de Melo 339, sob. Tel. f3 E5. Tratar no n. 87. (20217)235205. (3273)25-
kquarIcs com cu sem mobília um quarto de frente, com entra-pérsio, com relativa. liberdaSe. c:„ independente, a rapazes ou a - pe.sroa que trabalhe íóra.(20373)23

   t _  — — LUCA-SE cm c:ra de familia.81-A — 23-2772.  (9«01)21 | LUGAM-SE? sala cc frente c ! xV. ^ rua Paula Brito. 51. Andaral,¦piDlFICIO Estoril — Rua di j „^ Estrela 83 — Aluga-se o únicoapartamento vago. desse cdific;o,com dois quartos, entrada, sala ba-nhelro. cozinha c ótima varanda,
Srero modieo: tratar F. R. dequino Sz C!a. Ltd?: á AvenidaRio Branco 01, C, salas 1.3.3.C7,tel. 23-1830. { 14311)24

IO Comprido — Aluga-se ji-^metade de uma casa a casalsem filhos: ã r. Sant.i .*!e>:rndr(C 70610 ) na 240. Cisa I". (19370)14 1

a senhoras ou cavalheiro; á r. SãoCristováo 323-A, proxlmo á Pra-ça da Bandeira, sob. (3233)25
ALUGA-SE casa, com 2 quartos." silo. banheiro, cozinha, quin-tal: á r. S. Luis Gonzegx 148.Cancela. (27291) 25
A LUGA-SE a casa II. da rua Sf.oLuis Gonr-go n. 150. Tratarna rasa tt. F«tá pintadr.(32233)25

A LUGA-SE casa de sala. quartocozinha, com bom quintal.i:o?cco:Andarai. rua Paula Brito 3SI(3557) í
A LUGA-SE uma loja para sapa-**t:iro ou br.rbeiro cu pararualourr r**~»"> d? n-gocio; á rui^'lador Muni? Freire IV Andf*-ral (22110123

A LUGA-SE esplendida casa '.n-
dependente, a tamilia de tra-

to. com todo o conforto e saúda-vel ,no melhor ponto do lugar, Vi-la Isabel, á rua Barão de Coteglpe,204. (8753)27
LUGA-SF, boa casa com tres
quartos ,duas salas, copa, co-zinha, jardim, bom quarto, ctc.Prcno 410$000. á rua Jardim 33.

Vêr e tratar no. mesma^ (8750j_27
A LUGA-SE- casa" nova. 2 quar-tos. sala, ctc.. á rua Pereira

Nunes 389, casa III — Vila Isa-
bel. (23810) 27
A~LUGA-SE ótima casa, á rua"•Jorge Rudgc, 40, casa IV.(8796)27
A LUGA-SE o maguifico sobra-¦" do n. 315, da Av. 23 dc Se-tembro — Ponto de 100 reis. —

Trata-se na loja, em baixo.
(8863)27A LUGAM-SE salas c quarto por"1103 á r. Tomaz Ccelho 20,

outras â r. Conselheiro Zenha
57, Conde dc Bonfim 119, 127 e
199 e Desembargador Izidro 61
c_99. (2377)27
A LÜGA-SE á rua Souza Franco" n. 211, uma casa com dois

quartos, c duos salas, demais de-
pcndcnclas. Tratar e chaves no226. (32156)27
A~LUGÀ-SÈ uma loja na rua Vis-

conde dc Santa Isabel, 203,
fundos com sala, quarto, cozinha,banheiro com aquecedor e fogãoa gás: tr^ta-se no 203 A.

(9015)27
A LUGAM-SE quarto c saio, cm

casa dc um casal, completa-mente independente, com oti semmoveis, á rua D. Maria, 23. VilaIsabelJ (9128)27
A~LÜGAM-SE ótimas erses á rua

Jorge Rudge, 147; trata-se no149. (20107)27
A LUGA-SÊ por 90S000, quarto•"de frente, com direico á lavare cozinhar, a casal sem filhosou a senhoras: á r. Tomaz Ceo-lho 60. Vila Isabel. (9193j 27
A LUGA-S-E "bom quarto. em"•casa de familia; ã r. AraújoLima 185-3. Vila Isabel.

(14793)27
A LUGA-SE por 3S0$000 c taxas,

a cosa n. 6 da vila sita á ruaTorres Homem, 224-A, Vila I:a-bel. Esplendida e nova morada
para familia, com todas as dc-
pendencias c requisitos modernos.Trata-se com o encarregado naccsa 1 da mesma vila ou á ru;da Assembléia, 18, loja. (3043)27
ALUGA-SE casa na rua Alegre.4, fundos, com 3 quartos, duas
salas, tem gás e máximo confor-to moderno, as chaves no 49.

(32207)27
A LUGA-SE uma casa nova, de

construção modrrna, na ru:tGonzaga Bastes, 300-A. casa 9,Vila Isabel, perto da Av. 28 üeSeicmbro. as chaves estão no 30-*,sob. Tratar na rua da Alfande-
s>l. 274. lOja. (3190) 27
ALUGA-SE casa com duas salas,

tres quartos, quarto de empre-
gades. entrada para automovcl,ótimo aulntal. aluguel 4503000.TcIc:one 43-5639. (27243)27
^TlÜGAM-SE ótimos quartos"cm casa de familia. tem tele-íone. com ou sem pensão e pro-ximo á Praça Saenz Pena. rua*mbroslna 37. (19337» 27
A LUGA-SE epartamento c loja," pnra qualquer negocio, commoradia; à r. Santa Luzia 58. cs-

quina de Felipe Camarão. Trata-seno mesmo apartamento C02.
(14993)27"Ã LÚGA-SE um quarto dc fren-"te c independente: ã Av. 23

de Sctcmbr»-» £5. sob. Vila Jsabc!
(14920)27

E~ D1F-ICIO OUHO PRBTO — R.
Copacabana 171. 2» pavlmen-to. Aluga-se esplendido aoarta-

mento em frente ao Lido. Ocupa
todo o pavimento com cineo
ouartos, duas salr.s grandes c
confortáveis e magníficas insta-
lacões sanlt3rias. Tratar com r.
R, I>E A QUINO & CIA LTDA..
Av. Rio Branco 91. 6o anr'r".
saias, 1. 3. 5 e 7. Tel.^2^

inde-
0'TIMAn

sala dc frente
pendente, com pia. luz, tc-

lefor.c e agua. por 130S. co-n
vista magnífica. Tratar na ca-
sa 29 da r. Vilela Tavares 342-.
bondes c ônibus de Lir.s dc Vai-
concelos. Tel. 29-2391. (31910)27
BORTA 

— Aluga-.sc uma. ã r.
São Prancisao Xavier 3'.'3-A.

em frente ao Colcjlo Vera Cru:'..
aluguel 120$. (10337) 27
TTILA ISABEL — Casa ótima,

V com 2 quartas, duas spIo';. co •
zlnha. fogão a gAs e chuveiro, a
rua Sontâ I.ulra. 63. casa -1. tras-
passam-se 6 meses do contrato.
Tratar com o Sr. Machado, á rua
do Ouvidor 181. Casa Cirlo. Alu"-
guel 2308000. (20323)27

TIJUCA

A L1A,,LUGA-SE ótima morada, em
local aprazível c de farta con-

ducão, sito á Avenida Maracanã
n.'1.522, Muda da Tijuri. Entra-
da pela r. Radmacker. Chav.-s na
casa oo lado. Informações c tra-
tar pelo telefone 23-1269.(8523)23
ALUGA-SE com direito a garage" bom quarto com ou sem mo-

veis, 20CÇ mensais, cm casa de pe-
quena familia, ccntro de bevo jar-
dlm: á r. Maris e Barros. Trata-
se das 11 ás 13 h. pelo tel. S--
7£10õ. (2.73.5123
ALUGA-SE o confortável prédioAda Estrada do Redentor. 10.

Alto da Bõa Vista, ns chaves rs-
tão, por obséquio, no n. 20, tra-
tar pelo telefone 27-C375.

(14526)28
Aluga-se ótima

C
confortável

casa com a quartos. 3 salas,
banheiro compicto. esplendida co-
stnlia. quarto de empregada, gran-de garage. jardim, instalação de
gás e eletricidade cm toda a cosa,
10.000 litros dagua. na rua Clovis
Bevilaquá 60-A. TIJuca. Contra-
to dc dois anos c íiador. Vôr c
tratar na mesma a qualquer ho-
ra, aluguel 7503 c ta::as(19314) 23

A LÜGA-SE por 235í000. boa ca-¦"sa. ã rua Uruguai, com dois
quartos, duos salas, fogão a gás,ctc. Chaves no n. 153. casa VIII.

(8974)23
A LUUAM-SE por 170SOOO gran-¦" de sala c grande cozinha, in-
dependentes, á rua ConselheiroZenha 57 e sala e quarto por 1608
á rua Tomaz Coelho 20 <¦ rua
Conde de Bonfim G07 c :S9.

(2882)20
A LUGAM-SE e.Hla de frente por"1203. grande quarto por 90$,ArUtidc.s Lobo 77, outros H. Lobo456 o Conde de Bonfim 119. 127c 199, Desembargador Izidro 61 e09. (2883)23

ALUGA-SE sala dc frente inde-
pendente, a rapaz ou a casaisem filhos. Rua Bem Pastor 29,casa 13. (8958)28

A LUGA-SE11, a Trav. S. Viccntca cavalheiro, ampla saiamobilada, completamente inde-
pendente .em casa dc pequena fa-milia. Rua Had. Lobo. (26715)28

A LUGAM-SE 2 grande quarto.-,completamente Independentes,á rua Conde de Bonfim. 645.(27056 ? 23
A LUGA-SE casa pequena, saia."•quarto, cozinha c banheirocompleto. Confortável c lndepen-dente. Haddock Lobo. Informa-

çôcs pelo tel. 28-0003. (2933) 23
A LUGA-SE cm casa de pequena¦" família, unlco inquilino, dois

quartos. Juntos, tlpc apartamen-to. com todo o conforto, para ca-sal: á rua Delgado Carvalho 70.tel. 43-1029, larer» da Secunda-Feira, 23C-» (198^84)23
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A UJCJA-SB sala oom pon»IVo,:•/V \ r. CurlOB de Vasconcelos
11. 01. Tílelouo -48-30M. Praça
ti.ion» Pena. (27074)20"VXuaA-SI!. por ' 'OS. ppto. 4. dn•**r. Oliveira da Silva, 4B. Praça
Xavier do Brito, Muda dft Tljucn.

(33008)38
T LÚCIA -SE quarto ou eala nm-

/V pjofl. n pcsaoas do tratamon-
to o tllBtlnçfto, cnRu do família réu-
peitavel, com rofolçõe», sem mo-
veis, íi rua HaddocK Lobo 468(iJuJU) —O

LUOA-81! ã parte tõrrcu do
-"•prédio á r. Uruguai 4-IO-A, com
dolfl quartos o uma sala, porü."í0S. vür c tratar a qualquer lio-
ín. (9085)28"A LUDA-SE a rua Antônio Da-

silio 140, confortavol aparta-
monto com 2 quartos, sala, ba-
rlielro completo, cozinha, e ter-
racinho. (02jV5)28

A LUGAM-SI3 na magníficas"rcsl-" dcncias, acabadas de construir,
A r. Condo de Bonfim, G8G, oom
3 quartos, salas, dopcndenclas se-
paradas pava empregados o Intel-
rnmente lndepcudentcs. Informes
com o vigia, (0151)28"a LUGA-SE na r. S. Francisco¦"¦:íavlor 35, a casa I: para fa-
mllla dc fino tratamento. Tra-
tnr pelos telefones 27-3350 e 27-
0335. (3135)28~Ã I.UGAM-SE dois quartos, um-ri n casal por 3n0»000 c outra a
rapa?, por 2001000, com pensão,cm casa dc família; A r. Had. Lo-
bo 365. (3383)28"a LUOA-S3 uma aala dc frente

a um ctuml «cm filhos; â r.
Navarro 364. Trata-so na rua Ca-
tumbl 111. (3280)23

A LIJOA-W o apart, oonlortavol" da rua Major AVllft HJ. COm
ilu.is ealua c 3 qu.irlo», banheira
completo ti mal» dopílldenola.;;
aluguel 370» o mais 30S do tu-
xiU3» chave wo 1*31 CQIU uonoalvcs(9.435)28

ALUGAM-SE duas casar, novas,
próprias para família de trata-

inènto. tendo uma parage, quatroquartos, salas, córa, banheirocompleto, outro, cinco quartos ens mais dependências, com todoluxo c conforto, sâo completamcn-tc independentes: A rua Carlos doVasconcelos 137, Praça Sacnz Pc-na. (2283128
ALUGAM-SE espaçosa sala do

frente e quarto, com pensão;o preço agrada. Bom tratamento.Rua Dr. Sattamlnl 33, esquinadoProfessor Gablzo. (32007)28
A LUGAM-SE ótimos prédios dc•"¦moradia A r. Marquês dcVa-lença ns. 13 e 15. Aberto dia-rínmente das 14 ás 17 horas.Tratar á r. do Mercado 13. Sou-sa Matos & Cia. (20876)28

ALUGA-SE bom quarto a pessoasdo respeito; A r. Had. Lobo143. (32203)28
A LUGAM-SE, ótima sala, com en-

trada independente o um 4.°andar, superior, com pensão do
primeira ordem, em pensão fam'-li?r. situada cm centro dc grandeterreno; á r. Desembargador Isl-dro. 52. Tljuca. Tel. 43-1831.

(20.303)28"A LUG.CSE casa moderna, com 2
ouartos. duas salas, banheirocompleto, quarto e banheiro deempregar'*, cozinha, varanda e* -dl"-*. Chaves com o Sv. Leopoldo.F'1. Tljuca. Tratar pelo te'. 27-

5333 il 4978) 23
ALUGA-SE casa com dois quar-to*, por 100*000. na rua Pau-
]'no Nogueira 83, Muda da THu-ca. (9378)J?8
ALUGAM-SÊ ótimos quartos cselas, sem moveis, com ou sem
pensão; A r. Professor Gabiv^o,travessa Cruz n. 0. junto a Had.I :>bo. (20308)28

A LUGA 3E bom quarto, cm róa
do chão. com grande quintal,com direito a lavar, não para fôra,om ou sem pensão, á rua Car-vaMio Atvim, 13, transversal ã ru.aU ru "\ih (3200)28

TlüGA.SE"! r. D.. Dalfína* 15,1\q oredlo com duas salas, qua-tro quartos, banheiro, cozinhac cuintal. Aberto das 9 ás 13 lio-1-55. (£0259)28LUGÀ-SE casa, centro de ter-reno. 4 quartos, duas salas,cvpa, banheiro completo, dispen-rã. «entrada para auto, bom quln-t~l, aluguel OOOfOOO. 3 meses dec rposlto; ã r. Maria Amalia 315.Chaves por favor A r. Uruzual 230."(94õ5)28
ALUGA-SE ótimo sobrado com"2 quartos, uma sala. cozinhac banheiro, etc., por 400*000; ar. Had. Lobo 1. (20316)23

"a V8NIDA NOVA — AlUgam-«o
A ótimas caaaa acabadas de
construir cm vila de lindo as-
pcoto, na rua Condo do Bonfim
ií. u/3. Tljuoa. -- inovos niodl-
cos. Tratar; F. II. £>E AQUINO
& oia. ltda. Av. mo Brunao,
n. 01. 6°, salas 1, 3, 5 o 7. Tolo-
fone 33-1830. OJ03l»)jW
fjUNCIALOW — Tljuca — Ãflí-
¦O ga-se moderno; a r. Anadla 30,
entrada pela rua 24 dc Outubro,
com 3 salas, 4 quartos o domnls
dependencias, lnoiUJlvo entrada
para automovel. Alujual 700# o
taxas. Informações no local.

(J2J33)28
A PAETAMENTO do luxo, na Tl-

J\. juca, prédio novo, ônibus o
bondes a 10 metros, à rua Ma-
rio Barreto, 15, osqulna da rua
Uruguai, ledo da sombra, com 3
bona quartos, grande sala, cozi-
nhu, banheiro completo, w. c. do
sorviço, varanda, quarto dc cm«
pregada, tanque, lljação de radio
o telefono embutidas, unteun, 111-
troa, lugar sadio o sossegado, vis-
to a qualquer hora, preço õuOSUUO
inclusive tachas; tratar com F. li.
da Aqulno, a Av. Blo Branco, BI,
6" and., salas lal, Tol -^^8^

A PARTAMBNTO — Trasp.issa-se"com duas calas, dois quartos,
auarto do empregados c tlcmals
aependenclas, aluguel 350S000; a
rUa Caru^o 5, apto. 12. Tljuca,
ver das 10,30 ás 11,30 horas.

(20194)28
/"lOMODOS — Alugam-se, grau-de sala dc frente por ISOíOOO
e grande quarto por 1309000, a
casais sem filhos ou a rapazes,
(podendo lavar c cozinhar), ti r.
Aguiar 6õ. (3150)28
poNDB DE. BONFIM — A par-

tamentos. Alugam-so acaba-
dos de construir, á rua Conde
dc Bonfim n. 818, com duas sa-
Ias, quatro quartos, servindo um
para empregados, tres terraços,
banliolro, copa. cozinha, VV. C„
de empregados, entrada dc ser-
vico independente e quintal re-
sorvado. Total de -1 inquilinos.
Tratar; P. It. DE AQUINO^ &
OIA. LTDA. Avenida Rio Branco
n. 91, 6o, salas 1, 3, 5 o 7. Tele-
fone 23-1830. (15113)28
©OIS ótimos quartos, um com

varanda própria, entrada com-
pletamentc independente — Ofe-
rece familia dc todo o respeito,
máximo conforto moderno. Mesa
dc Ia ordem; ã r. Araújo Pena 13
transversal â Had. Lobo. Não
pensão. (27497)28
ESTRADA Nova da Tljuca 157— Aluga-se esta bonita casa
com dois quartes, duas salas e
cozinha, por 2504; mensais. Dois
meses de deposito. Chaves por fa
vor na casa n. 165. (3404)28
EM confortável

<
bungalow em

casa de senhora só c de todo
respeito — Aluga-se quarto com
direito a casa toda. Só a casal
de fino tratamento; à r. Uruguai
1-13, 2" casa. (14933)28
T OJA — Aluga-sc uma. com mo-•*-* rada, a rua Conde dc Bonfim,
757; Informações na mesma rua,701. 09890)28
/SUARTO para casal, cm casa dc
H ramllla de tratamento, aluga-6e quarto sem mobília, com comi-
da; ver e tratar r. Pareto 32.

(18431)28
AUAHTOS amplos, magnltlcos

Alugam-se dois, Internos o umex.erno, a senhoras de respeito
que trabalhem fora; a r. Condedc Bonfim 729, térreo. (20439)23

ALIs re

A LüGAM-SE acabados de co:is-^^•trulr com contrato de 1 ano.por 560^000, apartamentos comtres quartos, grande sala, dais ba-nh-íiros, á rua Had. Lobo, 130,trata-se â Travessa S. Vi sente 6.(27361)28
A LUGA-SE ótimo quarto parasenhor do comercio, com ous;m mobília c também serve paraescrltorlo ou consultorlo medico,á rua Conde dc Bonfim 93. sob.(15073)23
ALUGA-SE boa residencia pln-¦^*-tada dc novo, só a família dl?-tinta; aluguel 650$000; rua Had.Lobo n. 96. casa 1, chaves na lei--teria proximo. (15048)28
ALUGA-SE ótimo quarto com^ou sem mobília cm casa de fa-mllla respeitável; rua AfonsoPena n. 171. (15033)23
A LUGA-SE ótimo aposento, agua-^"••corrente, casa confortável, dc

pequena e sossegada familia.
psssoas de trato c Idôneas; r. Felixda Cunha 42. (27423) 28

A LUGÃ-SE um bonito aparta-monto acabado do construir;aluguel 450$; r. José Higlno 2-50;trata-se no local com o Sr. Ro-muoldoj, (32295)23
ALUGA-SE sala mobilada, noapartamento novq, n. 3. a 1casal dc tratamento, ou a umasenhora só; á rua Haddock Lobon. 33-A. (32347)"28
ALUGAM-SE sala c quarto cmcasa de familia distinta, a ra-
pazes ou casal, Juntos ou separa-dos; ã rua Barão de Ubã 157,
prox. a H. Lobo. 0417)23

A LUGA-SE quarto ou sala, com
pensão, a casal ou a rapazes,em casa do família, á rua SãoFrancisco Xavier, 22, Tljuca.

__  (14942)j28A LUGAM-SE sala dc írente eum quarto, juntos ou separa-dos, em casa dc pequena famíliadistinta, com pensão; ã r. Con-de de Bonfim 624, perto da Pra-
ça Sacnz Pena. (20432)23

Q
UARTOS
s.iis distintos, senhoras

i"\UARTO — Aluga-se cm casa
^ de familia, a pessoas que tra-balhem fôra; rua Marques deValcnça 63, 48-9736, Tljuca.

  (9397)28Alugam-se a ca-e sc-nhoritas cm casa de família;fornecem-se refeições à domicl-lio; á r. Conde dc Bonfim 731.Telefone 48-4333. (279340) 28
SALA ou quarto — Alugam-so

a senhor de respeito, em casadc casal sem filhos, Teodoro da Sil-va 938. bondo Uruguai ã porta.(20270)23

A LUOA-8E ótimo quarto, om
caaa du pequena ramllla, í»

ruiv Padre NoUreaja, 10. tramivor-sal A Av. Buliuroana, próximo d
bomba do gasolina. (10887)3U
Al.UaA~6E"n« Serra <lo_Matcu»

70, cm Lins Va«eoneolo6, co-
modos para casal, desde 40» a 003.
Trata-se oom o Duaxto, no mca-
mo local. (2.004)30

A LUClAM-yE dola uons quartoa"lndepondoutes, a solteiros oua cíisai3 sem filhos: A rua Bota-fogo ISO. Piedade, aluguel ÍOJOOOcuda um. (32197)30
A LUGA SE uma coniorlavel ca-

to nova, com um amplo quar-to c grande sala, cozinha com fo«
gão a {lãs c banheiro completo, ã
rua Goiaz, 830; tratar lia mesma,

(9002)30
A LUQA-SE uma casa, com dois

quartos, duas salaa c bom
quintal c mala dependências; a
rua Padro Roma U8, as chavea
cstfto no 83; tratar pelo fono 27-
1444. (8033)30

A LUGA-SE uma onsa com dois
quartos, duas salas c mais dc-

pendências, a rua Crlstlanitf. 74,Mcyer, as chaves no 86; traca-soá rua Dias da Cruz. 279. (28'J1)3U
A LUGA-SE casa & travessa JosC-la-Bonifácio, 29, 1'odos os San-

tos, com duas grandes salas, 2
arejados quartos, cozinha, banhei-ro, quintal murado e Jardim na
frente; trata-se a Praça José. deAlencar, 8, apart. 9, tcl. 25*3369.

 (2910)30
A LUGA-SE a casa da rua Vale-

rio, 49, entre as ostações do
Cascaduiw c Cavalcanti, com trjsa
quartos, uma sala, duas varandas,cozinha, agua -c luz, preço 180g;
tratar a rua Carollno. Machado,
384. Madurelra. (2018)30

A LUGA-SE uma casa com quar-to, sala c cozinha, por 1G0$,
mensais; á rua João Barballio 68,
Piedade; tratar na rua Paraná 40.

(2972)30
A LUGAM-SE duas lindas casas»com todo o conforto, .fogão a

gás, aluguel barato 200$ c taxas;
ã r. Garcia Redondo 50. Tratar
110 n. 56. Mcyer, bonde José Bo-nlfacio. (2988)30
ALUGA-SE casa com duos sa-

Ias, 2 quartos, cozinha, ba-
nhelro. w. c., quintal, gás e mui-ta agua, á rua. D. Claudina, 183.Meyer. Vór c tratar das 14 ãs a7horas. (14731)_30"ALUGA-SE pequena casa; à-^*rua Teresa Cavalcanti 12, comsala, dois quartos, cozinha, otc.,
quintal murado; as chaves nurua João Pinheiro 167. Piedade

(14766)30
Aluga-se o porão 1 da r. Jose

Veríssimo, 13-B, com 2 como-
dos, cozinha, luz elctrica, assoa-
lhado dc tacos, aluguel 1103. Exl-
ge-sc carta do fiança. Tratar c|
Jullo, á r. Dias da Cruz 371, Moyer,

(14824)30
A I.UGA-SE casa dc sobrado, com+ 3 quartos, duas salas, fogão a

gas, etc. Bondes c ônibus dc LtnsVasconcelos a porta, a rua Ca-buçú, 119, chaves 110 148.
(20103)30

ALUGA-SE boa casa á rua Cac-
tano dc Almeida 38. transver-sal á rua Dias da C/uz, Msyer;tratar na mesma, fundos, casa 2.

 (3112)30LUGA-SE ótima casa, ã r. Frei
Pinto, 68, para familia dc tra

tamento, com 6 quartos, gabinete,3 salas, bòa cozinha, garage c
quarto para empregado; tratar na
mesma. (9163)30

f PIJUCA1 da ru Alugo-se a cr.sa 27ua Conde de Bonfim,3 .110, com 3 quartos, uma sala, co-zlnha, par 250*000. incluindo luz,fiança ou deposito, as chaves nolocaí. (19922)28
rPlJUCA — Aluga-se casa nova,

com 3 quartos c duas salas, arua 18 dc Outubro, 59. Muda.u- (9015)28

A LUGA-SE um bom quarto cm•^¦casa nc pequena familia; á' ruaFelix da Cunha 112, o. 9, Tljuca.
(3446)23

rpiJUCA — Aluga-Ec por -1ÕCS, a-*¦ casa XX da rua do Uruguai327. com duas salas, 3 quartos cmais dependcncias. as chaves cs-tão na casa 17. Lazari Oucdes J.C. L.; á Avenida Rio Braneo 129.1«\ (31830)23
rj^IJUCA — Àiuga se a parte ter-*• rca do prédio da rua Uruguai247, com 3 quartos, duas salas cdomeis serventias, tudo complw-tamento independente, tel. 43-0982. (9445)28
^RASFASSA-SE rcstò~do

contrato, 5 meses, ay»ar-
tamento novo, varanda, s-t-
la, dois quartos, co-lnlia,
dois banheiros, grande área
nos fundos; á r. Saboia Li-
iria 4, apart. 2, ponto dos
bondes Fabrica, preço <1008.

(32383)23

A LUGAM-SE, quarto e sala, a^ casal respeitável, cm casa de
familia de todo respeito, ã r. Pc-
rcira Lopes, 30. perto do Largo de
Benflca. bondes de Penha. Ramos
e Pcdrcgulho. (9209)30

A LUGA^SE-a casa II da r. Para-^*-guai, 217. com 2 quartos, duas
salas, eozinlm com fogão a gás,banheiro com aqucced"" ,etc.. pelooliigucl total de 220?, as chaves
na casa I. (9230)30

A LUGA-SE enaa com 3 quar-¦"¦tos c duas «alas, a rua aolaz180, defronto A notaçfto do Enoan-
tado. Aluyucl lliojaoo. Protcro ue
desconto om folha dy pnitomentn,tif» chaves no 310» (30280)30"A"í.uaA-SE una casa na vun•t'V Edmundo 1-18. com a quarto»,aala, cozinha o quarto cio banho.
V6r o tratar na moima, Inhaúma.

(9300)30
ALUGA-SE pequena casa. A r.

Domingos Frolro 35, cafa 2.
Todos os Santos. Aluguel 100S000
o fiança, tratar ã rua Dr. Oar-
n_l£l_ai°: (0503) 30

A LUÒ"Ã-SE uma casa de dois"quartos c uma sala, preço170S000; á r. Silva Mounio 43-A,
esquina dc Honorlno; chaves no
armazém ao lado, Cacliambi.

(9-107)30
A LUGA-SE ou vende-so o lindo-^¦bungalow dc pó do i>cdra,

oonfortavel, para família de tra-
tamento, preço de ocasião, á rua
BotaCoiyo SOO. Piedade, ohavos no
n. 201. (273"'iap•A LUGAM-SE quarto, sala c co-

zlnha, á rua Lemos dc Brito,
132. Quintino Bocaiúva.(27340)30
AMPLA sala de frentj, lndepon-

dente, cm casa do família, por
preço modlco — Aluga-se a ee-
nlioras, rua transversal a 24 do
Molo, entra Sampaio c ITnírsnho
Novo: telefonar para 29-4203,(27.129) CO
ALUGA-SE casa com duas salas.

2 quartos, etc., r. Senador Ja-
guarlbo 24, Ia transversal a 24 de
Maio, 3708: lnc'uslvo taxas; cha-
vos ó. rua 24 de Maio 105.

(3343)30
A LUGA-SE um espaçoso quarto-**¦0 cozinha Independentes, A rua

Vaz do Toledo 227: tratar no ri. HS-
com a proprictarla. (3333)30

A LUGAM-SE aala c quarto ,«m•^cosa dc casal, preço 140*000,
ã rua Catauçú 123, ônibus c bon-
des dc Lins Vasconcclos á oorta.

(15079)30
ALUGA-SE boa cnsa. conatru-fio

recente, eala. tres quartos c
demais depcndenclas; agua far*a*
á rua S. Francisco Xavier 639.
casa II. Tcl. 48-5532. (27422)30

fiASCADURA — Aluga-se por USS
corno do Independente, podocozinhar, fiança ou deposito In-

formar com o Sr. Auguato A ruaCoronel Rangel 80, fundos, Juntoá cstaçfto. (0108)30

ALUGA-SE por ll)0$000. uniu
casa nova, oom duas anlnfi, um

quarto o dcpendcnclas, o Iua Pu-
choco Jordfto, 01, bairro hlglono-nolls, bondes dc Ramos e Penna.(3212)31

/tASCADUUA, por 110» — Alu-v gum-sesola, cozinha o corredorIndopendontes. ao lado da ponto,fiança ou doposlto, Informaçõo-jcom o Sr. Augusto; á rua Coro-nel Rangel 80, fundos. (0107)30

À LUGAM-SE sala c quarto para¦"casal. Rua Uranos 111-1. Ra-(32302131moa.

/""IA8A — Aluga-ae com dois^ quartos, duas salas, com to-das as depcndenclas, porão habl-tavcl, Jardim e quintal, acabadade pintar. R. Pae.i de Andraden. 58, Estacfto do "Rlachuclo,
c li aves ao lado. (20914)30
/"1ASA — Vcndc-se confortável e
V mais depcndc.nctas, rende men-sal 600$, terreno 2Sx80, com (ua
giis, agua: á rua Bernardo 247,Encantado. (3200)30
WSTAÇAO do Rlachuelo —

ga-sc ótimo apartamento AlU-comdois quartos, uma sala, cozinhac banheiro: á r. Pais dc Andrade77, porta térrea, aluguel 230*000.
(0433)30

1RAJ.V 
— Aluga-sc conforta-

vel, 3 quartos, grande sala emais comodidades, pintura do no-vo, ver nò local; E3taçâo do Quin-tino 1501, flador ou deposito.
(28896)30

TACARE,PAGUA< — Camplnho.» Alujam-sa casa moderna, comsala, 2 quartos, quarto do banhocom banheira esmaltada, cozinha,
tanque o quintal. Fiança c pra-ao dc 1 ano. Aluguel c taxas Rs.
2MÇOOO. Rua Teles 77, Informa-
ç&es no local, com o Sr. Lopes
ou pelo tol. 27-2608. Sr. Lobo.
TACARCPAGUA* — -Alugaf»»-

uma casa, á r. Eduardo Ballard
42, Tanque. ^,(3270)30
Largo eo jacaré' — A' rua

Viuva Cláudio 45>, aluga-sc
ótimo prédio com 4 bons quar-tos, duas salas, cozinha a gás «banheiro com aquecedor, aluguel
430$000 c contrato do 2 anos.

(3010)30
ItyfODISTÃ 

~ Aluga-sc metade•'•'¦^áa sala; á r. Frei Pinto 8, Riaehuelo, bonde Piedade. (3278)30

A LUGA-SE no Enjenlio de Den-^"*-tro, a casa da rua V?nan~'o
Blbelvo 43 mm 2 quartos, rala,
ctc., por 1705000, chaves ro lado,
tratnr á rua do Teatro 2V Cesa
Osorlo. (3294)30

A LUGÃ^SE~um— bom quarto a
casal sem filhos, rua José Bo-

nlfacH n. 187, casa VII: alu-rupl
OOíOOO. (27420)00

LUGA-SE casa nova. em Cas-
cadura. tem 3 quartos. sala,

cozinha, etc., em vila; Informa-
ções Av. Suburbana 2432, Piedade

(27405)30

A:

ALUGA-SE uma pequena casa,
tendo uma grande sMa e cozi-

nha, agua o luz e W. C. compl?-
tamento independente: â Estrada
do Queimado 79. Estação Osvaldo
Cruz, fundes, casa 2, chaves na
c?sa I; tratar r. dc S. Pedro 240.sob. Aluguel 735, dinheiro arlian-
tado ou flador. (3323)J30

LUGA-SE prédio-'iovo, com 2
quartos, duas salas, 2 varan-

das c área o mais dcpendcnclas;travessa Álvaro 197. sobrado; tra-
ta-se r. Barão do Bom Ratlro 2lõ.Engenho Novo. (32291)30"Ã LUGA-SE quarto om centro dcterreno, luz elctrica, tanque ebanheiro, a casal s;m filhos ou
p23soa só, preço 120$000. lnf. tel.29-2243. (27324)30
ALUGA-SE. por 300?, a casa 59^*da saluberrima rua CamarlstaMeyer, duas talas, 2 bons quartos,todas as instalações, grande quln-tal. Aberta até ós 12 haras. Tra-tar com o Dr. Luna, tels. 22-2613c 43-1715. (9323)30

A LUGA-SE ótima casa para fa-
mllla dc tratamento; á r. Dias

da Cruz. Informações pelo telef.
40-8003. (32181)30

A LUaÃ-SE~üma casa. á rua Ma-^*-nuel Vltorino 37. dois quartos.sala e cozinha. Trata-se no Lnr-
go do Encantado 5. Estação do
Encantado. (20101)30

LUGA-SE uma crsa com dois
quartos, duas salas, cozinha,

banheiro, grande cliacara toda
arborizada; ã r. Tenente Costa 92,
Meyer, as chaves no armazém da
esquina da rua Cardoso. Trata-se
na rua 24 dc Maio 421. (20033) CO~ LUGA-SE "uma casa: rua Sa-

natorlo 23, caía 3. Cascudura,
sala. quarto cozinha, aluguel 1205,
as chaves estão na casa 1; tratar
á rua Anlsnieta 30, Camplnho.

(11720)33

A

A\

ALUGA-SE uma boa c.isa com**-duas salas, 3 quartos c outras
dcpendcnclas, fogAo a gás. agua
com abundancla; ã rua Elisa c*e
Albuquerque B, cit. dc Todos os
Santos.  (20303)80

A LUGA-SE rala" do frente. In-•^¦dependente, a* casal ou sen-ho-
ms. cm casa de familia; á ruaKermcngarda 111, Mcycr. (0101)30

rpRANSVERSAL A Had. Lobo. ema mel' rua. família de tedoo respeito oferece dois crpaeo;o3
quartos, uni com varanda pro-pria, completamente independeu-tes. Moximo conforto moderno.Mesa de Ia ordom. Não ó pensão.Tcl. 28-5333, ã r. Araújo Penan_. 10. 127100)23
nriÍJUCA — Alugam-se os apar-tamentos acabados de cans-trulr, á rua Mnrlo Barreto 15,com sala, tres quartos, cozinha,banheiro, quarto para cm ire??.-da. varanda. Tratar: F. R. EV3AQUIXO í; CIA. LTDA. — Ave-nlcia Rio Branoi. 01. 0". sal-s 1.3, 5 e 7. Tel. 23-1830. (1-5113)23

ALUGA-SE boa casa com dois
quartos, duas salas, fo^P.o A

gás. banheiro e quintal. Inf. namesma; a r. dos Araujcs 38-A. ca-sa 3. Tljuca. (37188)23
ALUGA-SE ótima fala com cn-trada independente c quarto no
pavimento superior com penedode primeir aordcni cm pensuo fa-millar situada cm centro dc
grande pomar; A r. Deíembarga-dor Isidro, 52. Tljuca. T. 43-1861.(27309)23

LUGA-SE ótimu rcsidcnclacom o máximo conforto, tendonnte-sala, 4 quartos pequenos,uma grande cala, banheiro de lu->:o, tudo com abundancla de arc luz. Multa agua o pcqu:noquintal, a poucos passo3 do Lnreoda Segunda Feira, seguindo pelarua Agulpr, ã rua Barão de Ita-paglpe 553. apto. 2. bond.2 a ?0metros. (3127)23
A LUOA-SE em casa de famili-»,a casal sem Ilibes, otlma sa-

rT3A9?AS£A-SE uma ótima
pensão familiar. faz?n:'o bemnegocio, 10 quartos. 3 salas, ba-nhelro, bom aulntal o Jar:*lm;telefone 43-4333. Chamar a donada c?£?.. f27351)23

- Conde de Bonfim — Emfrente no Tlju?a TennlaClube, casa pequena, de fnmi.lamineira, dispõe de uma linda sa-1t <•' frente com pen^io Tol •
<3-0372. (11337)28

'464

— Apartamento dc sala.v qurrto. cozinha c banhei-ro campleto, ahi^a-se a onsiU dls-tinto, sem crianças. Exlrcm-sereferencias e 2 mSses cm depôs!-to Contrato de 6 meses. Ruado Matoso 170. Had. Lobo
(20200)28

SUEURBIOS

CENTliAL

ALUOA-SS a casa da rua Ca-buçú 49 Meve" as chaves c-tio .na venda defronte; tratar àã rua Primeiro de Março 31
(2192)36A LUGA-SE uma casa com dois

quartes. duas salas, cozinha,
. , ,c bom quintal por 143$ mensaisla sem moveis c com pensão; a r. I — Joaquim Martins 319. casa IIISanta Soíla SS. próximo 4 Prsra _ Ant. rua £i. Est. do Encanta-Saens Pena. Pcdc-sc c c2A-sc ref*»- cio. (3372)30rendas. 0.4:7) 23 . I UGAM-SE 3 c.-sa; acabadnsALUGA-SE uma sala d; frente -t^de construir: A r. Gasp-r 47.-^•¦com d relto a ca*.a toda; a r. 43 c 51. cisa I. proslmo só 1 ergoGurupari 4. sob. Próximo n Prn- dos P::-»res. Tratar á Av. Su^ur-ça Sacnz Pena. (274jlj28 bana 2.017. ^10311)30

j\ LUGA-SE cnsa com 3 quartos,•*'*-:iua3 salas, ctc.; na rua Fcliclo
1)4, Quintino Bocaiúva, rs chaves
estaão ao lado, inf. tcl. 28-1271.(14915)33
TlÜGA-SE a casa da rua"lzl-** dro Figueiredo 59. Junto aoGinásio Vera Cruz, Derbl Clube;tratar com o Sr. Costa; A rua daCcncclc.T;o 42. (3191)30
A LUGA-SE uma boa casa, A r* a Garcia Redondo. Trata-se Ar. Coração de Maria, antiga Car-doso 401, 2o, Cachambi. Meyer.

(2347)30
Aluga-sê a iua Dr. Jobim 93uma ótima casa com 4 quartossala c mais depcndenclas. Alu-
gucl 2803 c taxas. Chaves como Sr. Gonçalves, 11a avenida —
Tratar A rua Buenos Aires 17. 3°andar, sala 31. Das 12 ás 18 ho-ras — Tcl. 43-2227. (31393)30

A LUGA-SE uma loja para nego-**-2io, com moradia, para familia,A rua Vas dc Toledo 131; trata-sena rua Barão do Bom Retiro 49,Eng. Movo.  13231)30A LUGA-SE magnífica sala e
quarto dc frente, cozinha,c quintal completamente Indepcndente, por 2103 c mais outra* pc-quena, m?s n\o ó independente,

por 133$; A r. 21 dc Maio 230. pro-curar D. Maria. (52371)33
LUGA-SE bom" quarto, a pes*so°.s de respeito e sem crian-

Ças; A r. Piauí ri. 44. Tcdos cnSantos. (32232) 30
A LUGA-SE casa, com 4 quartos,du?.s salaa. cópa, banheiro,

quintal e Jnrdlm. Ver A r. SousaDantes, 31. Trrtar A r. GeneralCamara E3, loja. Tcl. 42-2123.
(11391)30

A LUGA-^iE o prédio A rua Lo-" pes da Cruz 237, estação do
Meyer, com 2 quartos, duas sa-
Ias, banheiro c mais sorventias.aluguel c taxas 230.1000; tratar ârua Dias da Cruz 163-A. M;yer.(13001)30*A LUGA-SE um bungalow com 4

quartos, uma sala e mais dc-
pendcncias. quintal e jardim, alu-
guel 4000000 c taxas: A rua An-tonlo Portela 51. Eng. Novo; tra-tar na mesma todo o dia.(9418)30

LUGA SE umn c:sa com doi3
quartos, sala c cozinha, alu-

suei 1808000 o mais 203000 de ta-xas, flador ou deposito, A rua Bor:
ges Montolro, 65, casa 5; trotar Arua Engen'.o de Dantro, 23. "Casa
do Gordo c Magro". (20293 ) 30

A LUGA-SE um quarto em casa
do um casal distinto, a casalou a uma senhora, á rua Fagun •

des Varela. 31 A. casa 2.
 (20393)30

^"lugTT-SH uma Mia de"fr:nte." com entrada independente, Arua Domingos Lopes. CO.(20299)30"A LUGAM-SE sala c quarto, In •
dapendents. com luz. 85r000. Arua CÍarimundo dc Melo, 003. Pie-

dado.  (9332)30
A LUGA-sn a casa "li dã r. Ca-'*¦ marlata Meyer 110. Tratar A

r. Conselheiro Zenha 64.(32319)30

"JY/TEYER — Aluga-se por 280^,
prédio com todo o conforto,fogAo a gás, banheiro, aquecedor,dois quartos, etc.; A rua VilelaTavares 259, casa VII, nAo ô ave-nlda. (14071)30

TWTEYER — Aluga-se na' rua Ma-
galhAcs Couto 104, uma casa

com 3 quartos e duas salas, tementrada para auto; trata-se namesma, ou polo tcl. 22-0803.(32311)30
XI EYER — Castro Alves 79, casa

nova, centro de grande terre-no, 6 quartos, 2 salas, cozinha ebanheiro completo c 3 esplendidasvarandas, 650^000. (32249)30
MEYER, sobrado — Aluga-se,

proprio para cabeleireiro, mo-dista ou cscritorloi, por ser pon-to comercial; rua Arqulas Cordel-ro 245. (32077)30
SVALDO CRUZ — Alugam-se",
A rua Antonlo Badajõz, 1S5,fundos, duas casas, uma 1308000c outra 1201000; trata-se A ruaGonçalves Lôdo 66. com o SrAbreu. v~ (3425)30

QUARTO — Aluga-se, cm casa
dc senhora eó. a uma outraem Idênticas condições. R. LlnoTeixeira 331-A; bondes e ônibusA porta. (27350)30

QUARTO de modico preçoAluga-se Independente, a umou dois homens sérios, máximosossego, A r. Henrique Dias 29.Rocha. (3413)30
QUARTO — Aluga-se a umsenhor de respeito; A rua 24de Maio, Engenho Novo, sendoeste o unlco inquilino, carta3
para a portaria deste Jornal para14721. (14721)30
D UA Honrlquo Scheid 19 —-

Boas casas d'» 1 o dois quartos, sala, banheiro, cozinha equintal, desde 160.^000. Tratar AAdministradora Nacional. Ouvi-dor 73. (9545)30

Aluga-se por i4o?ono, ooa
casa a pequena família, A rua

Sargento Pinto do Oliveira. 03!
tratar no 83, Ramos. (9439)31

A LUGA SE uma casa novo com
aala, quarto, saleta, cozinha,

banheiro e quintal, proximo á cs-
taçAo do Ramos, A rua Consolhcl-
ro Paullno, 68, casa 2: trota-sc na
mesma rua 57. (20333)31
KÜÃRTO — Aluga-se, a casal

sem filhos, em casa do faml-
lia: aluguel 1003; A r. Bonsuecsso
n. 112. (27426)31
I»UA Santarém 33, Penha^Aluga-se uma casa, sala, quar-to e cozinha, uluguel 7OS000, car-
ta dc fiança. (9337)31
|>ÕNSUCESSO — Aluga-3c"uma-O casa dc 2 pavlmentos, dc cons-
truçfto moderna o com gAs, tendo
2 quartos, sala, banheiro comple-
to, quarto para cinpromidos o dc-mais depcndenclas. Ver A Praça
das Nações, 18, cosa X. Tratar
polo tel. 22-8011. (2914131õcAtf; ¦— 0'tlma casa acabada—de construir, própria paranoivos, aluga-se A rua Mcsqultcla
39,-cm Bonsucesso. Tratar Avda.
Paris 42. (28018)31

LINHA AUXILIAR

A1Jt\ ,LUGA-Siü boa casa completa-
mente nova, com 2 quartos,duas sbUs. Tara trotar pelo tc-lcfono 28-1805, em Cavalcanti, A

rua Silva Volc, 418, Linha Anxl-liar. (27054)32
/TluGA-SE o bungalow da rua

Maria Benjamim 72, pôde servisto, chaves por favor no n. 78
da mcisma rua. Em Terra Nova
Linha Auxiliar, tratar A rua da
Quitanda 201, sobrado, com o SrAguinaldo. (9559)32

RIO DOURO
ALUGA-SS casa com 2 quartos,sala, cozinha c demais depen-

dencias; A r. Major Medeiros 41,
IrajA. Tratar com Valdemar A Av.
Automovel Clube 2.870.

(9.431)33

NITERÓI

ALUGÀ-SE a casa da rua Dr
Paulo Alves 144, tendo 4 quar-tos, duas salas, cópa, cozinha,banheiro completo, quarto c oa-nheiró de criados. Tom bom ter-reno e cstA aberta. Mais informa-

çòes pelo tel. 27-8155. (3011)30
A LUGAM-SE bóas casas, todas"^•reformadas c pintadas, a par-tir do 2209. na Vila Pereira Car-

nelro, Niterói. (13876)36
NITERÓI — Aluga-se conforta-vei prédio com 10 quartos. 4salas e boas depcndenclas. commuita agua. no melhor bairro dacidade: A rua Presidente Domicta-no 178; tratar na casa Junta, 182.(89473) 36

ILHAS

ALUGA-SE boa casa toda rodea
da dc varandas, cm centro doterreno arborizado e ajardinado,com 11 quartos, tres salas, tressaletas, banheiro, etc. Garage, 2

quartos fóra, perto do mar e dasbarcas, cm Paquetá, A rua Domin-
gos Olímpio 12, onde estAo aschaves, c trata-se A rua BuenosAires 17. 5o andar, sala 54. Te-leíone 43-5130. (27344)37

ESCRITOIUOS — Alugam-se sa-Ias, para cacritorlos ou peque-nas oficinas, preços convidativos,A rua Silo Josò 120, 1" andar, emfrente u Galeria Cruzeiro.(0309)X25
TjiSOIlfTOruOS — Udlflelo Mon-tory. Rua Sete de Setembro,n. 05. Em ótima situação, proxl-mo A Avenida Rio Branco. Alu-gum-se cm prédio prestes a ter-minar, ótimos salões para escrl-torlos comerciais e consultorlosmédicos, com todo o confortomoderno. Entrega até Junho. Tra-tar: F. R. DE AQUINO & CIA.LTDA. Av. Rio Branco 91, G".salas, 1, 3, 5 e 7. Tcl. 23-1830.

(15113) X25"VIADUREIRA — Aluga-sc boasala de frente, independente,servindo para cônsultorlo, escrito-rio ou para rapazes. R. CarollnaMachado 480, 2o andar, apart. 3,
(32248)X25

SALAS para escrltorios, amplasc arejadas, desde 2003, noEdifício Simões, A r. TeofiloOttonl 113, esquina da r. dosOurives, ótimo s<rvlço de ele-vador, luz e agua em abundan-cia. (31912)X25
SALAS para escritório — Duasna Av. Rio Branco 111. Tra-ta-sc no mesmo endereço. A salati. 110. Fone 23-6218; tem direi-to A sala dc espera, mobilada.

 (27336)X25
SALA 

— Aluga-sc ótima saia dcfrente, com 4 sacadas c telefo-nc, somente para escrltorio; ruaS. Pedro 3*39, 1° andar; tratar pelotel. 26-1116; preço 150Ç000.
(9240) X25

COMPJRAS E VENDAS DE
PRÉDIOS E TERRENOS

^V. Epitacio l*cssoa 336 —
Vcndc-se por motivo de

viagem, este lindo prédio,
estilo puramente colonial,
com 5 .quartos, 3 salas, có-
pa, cozinha, 3 ótimos ba-
nliciros, hall, garage e com
pouco tempo dc habitação.
Tratar pelo tel. 27-8881,
preço 260 contos. (8793)Z
A VENIDA Vieira Souto, em

Ipanema — Vende-se
bom terreno, de 22 x 50 me
tros, junto ao n. 328. Laza-
ri Guedes & Cia. Ltda.; á
Av. Rio Branco, Io andar,
sala 7. (31858)Z
Apartamento 

— vende-so,
com quatro quartos, duas sa-

Ias o mais depcndenclas; A rua
Joaquim Nabuco 43. com Aracáo

(15072)Z
Anrlovaí ~ Compramos pro-/UlUcix «a di0c- bem situados
mesmo em Vila Isabel ou ime
dlaçõos — Base de 50 a 70 contos
Compramos terrenos na mesma
zona. Lowndes &: Sons, Ltda.
Alfandcga 81-A — 4°„ das 14 á.1
17 horas. (9500)2
Avirlivní — Vendemos ótima eniiuaiai moderna avenida c
20 casos dando renda anual de
04:000$000 — Lowndes & Sons,
Ltda. — Alfandega 81-A — 4°
das 14 ás 17 horas. (9500) Z
gAIRRO Maria da Graça -

ROCHA — Alusa-se a casa, A r.Ana Ncrl 482, toda reformada,com trôs Ralas, quatro quartes,quintal, quarto e W. C. de em-
Eregados, etc. Chaves no n. 472,otequln^ (0410)30
ROCHA — A casal di3tinto —

Aluga-se por 100$. um bom
quarto; A rua GuimarAcs 51. comdireito a casa toda. ^-945)30
T>UA BarAo do Bom Retiro —

Aluga-se a casa n. 143. Tratarna Administradora Urbs. Rosário1C9, Io andar. (20093)30
RUA Cândido Benlclo — Vende-ac um terreno junto e antesdo n. 307. com 10x40 do forcu-s;trata-se, r. Rlachuelo 173.

(15)7 3 > ?0

LEOPOLDINA

ALUGA-SE uma casa com sa-
quarto, cozinha ctc.. A ruaVital 30- ^. Q.u ntlno Bocaiúva.Aluguel 1503000. Trata-cc no 22.da mesma rua. (S2C0D30

X LUGA-SE o prédio A rua Co-•^ror.sl P.engel 279, com acomo-dações para p2aucna família, aschavcs no n. 281, tratar: Bastosd?. Oliveira S. A.; A rui do Ou-vidor 59. (15030)30
A LÜGA-S^ ótimo quarto mobl-

do, c^m cATé ^eli m^nhã. áAvenida Os».\ldo Cruz 91.(27457)30

A LUGA-SE a casa da rua Ame-rico Eraailiense 73. Madurelra.Informações no local. (i4973')30
VTajGA SE car.a nova. para pa-ou?na familia de tratamento,com óllmas instf'ocõcs s^nltarlas,A rua Antunes Garcia, 33. Sim-
paio. (3352)30
A LUGA-SE um prédio novo com+ 2 <iuartes. uma £.al,i. cozinha,ele. :A r. Dr. Passos 23. casa 3.Chaves no loeal. Camplnho, an-ti2a D. C ara.. 19402) 30
A LUGA SE ca*a nova, com 3

quartos, uma í=a!a. banheirocamp^eto o mal*? d^pcndcnelas, Arua S. Pedro, 10, Sampaio.
(3251)30AÍ1UGA-3E no™370^000, A ruaD. Ana Nrrl, 615. bem emfrente A pmite da cstaçüo do Rih-chue^. a ótima ca^i com 4 cuar-tos, duis «alas. banH?'ro complc-to. cnslnbn rom fogão a ^As e

grande quintal. (9332)30

A LUGA-SE ótima cosa para pe-
quena f^m'Ma, á :rua CastroAlves 34. Meyer. iníorma^iV* roarmaz:m. (3114)30

Y~LUGA~SE~"uma casa com"cícis^quartos, duas salas, cozinha.fo3.".o a gás e banheiro completo;r. Conselheiro Mayrlnk 317; tra-tar no armazém em frente.
(32373)30A LUG A-£ 3 o prédio da rua Joa-

qulm Mcyer 1C3 em frente aestação do M:yer. com 4 quartos,dues falas o mai3 serventias. Tra-ta-ss ao lado no 11. 01.(-:3.co:)S3
X LUGA-SE casa. com 4 quar-teaa du.i3 salss. banheiro

grande quintal, cem frutas; A r.
Ana Leonldia. Trata-se no CM. cn-tra 2 de Fevereiro c Gustavo R'e-dei. bendes de Ple:'ade e Engenhode D:ntro. Aluguel 3õ3í.

HLl-Ü^Í.0a LUGA-EI pequ-ena cdíi A Tra-
vessa Corquclra Lima 40; tra-t"5-se A r. S. Francisco Xavier,192. (9.431)30

ÃTlÜÕÃ^ES ca3a com-4 quartos," 3 salas, banheiro, ctc.. A r.Visconde de Tocantins 12. Todoscs Santos. .Chaves por obséquio
no 24. Informações A r. ArqulasCordeiro 430. i0.51r2)30

A LUGAM-SE 2 quartos e umasala. em cv.sa de um casal, co-zlnha a gAs, A rua Joaquim Meyer273. _ (0443)30
A LUGA-SE uma ótima"casa. no-•"•va; A r. JosA Bonifácio 47-B.

A LUGAM-SE cac«s com agua oluz, forradas c assoalhadas, arua Penedo, 52, estação de Ola-ria. proximo ao 71 da rua Iblapl-na, bondes e ônibus de Penha.Aluguel a partir de 100^000.
(31034)31A LUGA-SE um tungalow, com2 quartos, sala e mais depen-denciaa, A rua Frederico de Albu*nuarque, 183. Jardim Hlglcnopj-lia, Bonsucesso. (8714)31

ALUGA-SE ótimo prédio, refor-mado. com 2 pavlmentos, in-dependentes, bela vista, lugar pa-rac automovel, grende quintal eJardim, A rua Angélica Mota, 07,a 3 minutos da estação dc Ola-ria ônibus á parta; trata-se como proprietário, na casa no lado.(9324)31
A LUGA-SE bòa e confortável ca-•*~*sa, com 3 quartos, duas salase bastante quintal, h r. Costa Men-dos, 36, Est. de Ramos; tratar nar. da Alfandega, 300, loJa.( 14830)31~Ã*LUOAM-SE os apatamentos da

r. Uranos 1.107, com sala e 2
quartos, e saleta, sala e 2 quar-tos, acabados de construir. Cha-ves na casa I. Trata-se Ar. doSenado 14, sobrado. (8542)31

A LUGA-SE uma"casa, com~sa 1 a,
quarto c cozinha: ã r. Roberto Silva 118, c. V. Ramos.

(20372)31
ALUGAM-SE comodos a 505000,A rua Conselheiro Paulino, 87;trata se A rua General Camam,188. com Silveira. (14901)31
ALUGA-SE a casa 1 da rua An-d ré Pinto 46, Ramcs; chaves nacasa 3; tratar r. Constituição 29,loja. (27421)31

ALUGAM-SE duas cases da mo-rada, na Penha, com todo cconforto; trata-se A r. Quito 170,botequim^ (3310)31
A LUOA-SE um bom quarto in-^-dependente, a casal sem 11»llios, A rua Frederico do Albu-

querque. 27, Cidadã Jardim III-
glenopolis. Bonsucesso. (9383)31

A LUGAM-SE duas casas, acaba-das de construir, A r. JoAoRomariz 150 e 152, cm Ramos.Informações ao lado, armazém.(32254)31
^LUGA-SE casa, acabada de

A LUGA-SE na Frcguezla —
Ilha do Governador, diversascosas pequenas c grandes, por150?;000, 2505000 e 400$000. Trata-sc com o Dr. Humberto Chaves, APracsa Florlano, 55, 3o and., Cine-landi». (20330)37

TLHA do Governador — Alugam-se casas com sala, quarto, co-zlnha e banheiro por 1505; A praiadas Pitanguciras 73; tratar no lo-cal, ou pelo tel. 22-9030.
,26579)37

SALAS PARA
ESCRITORIOS

ALUGAM-SE boas salas, comluz, limpeza e telefone. Alu-
gueis desde 1203. Ouvidor 100. 2oandar. Elevador. (19782) X25

A LUGA-SE sala para escrltorio^•ou consultorio. Rua do Rosa-rio 150, 1.° andar. (8896) X 25
A LUGAM-SE ótimas salas paraescrltorios, atellers, ctc, no me-lhor ponto comercial da cidade,

por 1J0S000 mensais; A rua Setede Setembro 63, 2° andar.
(2755)X25

A LUGAM-SE cscritorios. á ruaUruguaiana, 39; trata-se naloja. 120081) X25
A" LUGA-SE por 1203000. sala

para escrltorio, rua da Qul-tanda 72, 1 o. (27161)X25
ALUGA-SE pequena saía. com

agua corrente, luz e sala dcespera; A r. do Ouvidor n. 3, 4.°
andar. Informações com o den-tista, ou tel. 27-0699. (9490)X25'A LUGAM-SE escrltorios, com luzdireta e elevador. No LargoJosé Clemente, 30, 3o <\nd., salasc e 2. Pela manhã, das 9 As 10 edas 16 As 18 horas. (14909) X23

ALUGA-SE por 150S uma sala
pura consultorio medico; ruada Assembléia 28, Io. (3307) X25

ALUGA-SE para escritorio ou-^•deposito de mercadorias, lim-
pa, um amplo sobrado, solido; árua Manuel Florenco 227, tem ele-vador e escada; tratar na rua daAssembléia 19, das 15 As 17 ho-ras, tcl. 42 -1897_. (2314 )X25
A" LUGA-SE para escrltorio ou

gabinete, a boa sala da PraçaFloriano, 55, 3o and. Trata-se como Dr. Humberto Chaves.
(20329)X23

ALUGA-SE ótima sala de fren-**-tc, para escrltorio ou oficina.A rua da Constituição 13. Io an-dar, telefone 22-4580. (27475)_X25
ALUGA-SE boa sala do frente,

própria para escrltorio. atelierou oficina; A Avenida MarechalFlorlano_114, sob. (27473) X25
A" LUGA-SE boa sala para escrf-

torlo. trotar na sala 3, A ruada Alfandega 133, sobrado, telefo-
ne 33-0613. proximo á Uruguaia-
na. (274031X25

casa
construir, A r. Santarém 18,tendo uma dcpendencia que pôdecom sala. trôs quartos. br.nha'ro' ser rlugada. Junta ou separada,cnmpleto. cozinha, ctc. Aluju;l Ti-«t»r à r. Lisboa 152. (32320)31330$. Chaves no local. Mais in- • - -

formações pelo tel. 23-0177(COMO) 30
ALUGA-SE uma casa com s-»la.•^•qmrto c cor.lnha com agua clur.; á r. Henrique de Melo 23.estação do Osvaldo Cruz.(27444)30
BOCA DO MATO — Meyer —

Aluga se á rua Aouldnban. 40H.crst com s«*la. 2 quartos. 2305000:as chaves no 353 da mtmi ru*
19136)30

A LUGA-SE a casal dc tratamen-"to. sem filhos, uma sala e um
quarto e cozinha: à r. AurélioGracindo 127. Estação dc Olaria.(32239)31
ALUGA-SE uma casa com sala

quarto c cozinha. Estrada Un-
genho da Pedra 481. (3359)31
\ LUGAM-SE boa sala c cozinha^*-ent~ada independente; ã ruaTangarÃ 156. Bonsucesso.

Ii924i)31

ALUGA-SE uma grande sala dc
frente, r. Uruguaiana 133, paraescrltorio ou oficina. (27430)X25

Ij^SCRITORlOS nlugam-se umJ amplo de 5 x 10. por 30CS e
outro í) x 5. por lòOS, A rua da
Alfandega ül, 1o, proximo daavcnicia. (2702 )X25
ESCRITORIOS 

— Alugam-se ma-
gnlflcos, amplos e higiênicos;centro comercial. R. S. Pedro 62,20 andar. 160S000. (2742)X25

ESCRITOP.IOS — Alugam-se :Ias desde 120$ para escrltorioscomerclarlos, cngcnhclr-vs. profes-sores. ctc.. r. 7 de Setembro 84,tem elevador; trata-se na CasaCampos. (7500 )X25
ESCRITORIOS 

— Rua Gonçalves Dias n. 64. Alugam-se osúltimos pavlmentos deste cdlfl-cio rcccm-construldo. proprios
Íiara cscritorios ou consultorlos,nstltutos de beleza, cabelclrcl-ros dc senhoras, atelier dc cos-tura. ctc. Tratar: F. R. DEAQUINO k CIA. I/FEVV. Av. RioBranco, 91, 6° andar, silas 1. 3.
3 e 7. Tcl. 23-1830. (13112) X23

Vcn-
do habitações com grandesáreas de terreno, preços desde 6,

10, 15, 20, 25 c 35 contos; facill-
tam-sc os pagamentos. Vendo ter-
renos de particulares, com luz, gáse agua, com grande desconto nos
preços, e vendo terrenos da com-
panhia sem entrada inicial, pron-tos a construir. Informações dia-
riamente pelo telefone 29-4457, no
Bar Maria da Graça, em Xrente
á estação. Tra ta-sc com o antigo
vendedor Antonlo Prado, das 14
As 18 horas, neste local. (3318)Z

G10MPR0' Lobc cnca na zona dc !T.>bo ou transversal. Cartum
paro Professor, IJ. Lobo 301, ca--ia lõ- _ («0138)3f <ÕMPRÀM SI5 casas que rondamy J 10 "j° líquidos. Negocio A vis-to o som IntermodlarloH. Cartaspara 8732, na portaria dc.sto Jor-liai. (8732)2
G" AMPO GRANDE - Os melho-vcn terrenos, entre esta es-taçAo e Augusto Vasconcelos, nlongo prazo. Pessoal paru mos-trar cm A. Vasconcelos. Escrito-rio; l°. dc Março 51, 3° andar.

_ (8775) Z
GtASCADURA — Andrade Arau-' Jo, 808000 por môs sem entra-da Inicial — Vcndc-ec ótimo ter-reno pronto paru receber qual-quer construção: tratar: Cia. Ter-rltorlal Rlachuelo: A rua Vlscon-de do Inhaúma 39. 5o andar. Te-lefone 23-1553. (203C'4)Z
/COPACABANA — Cuaa. vende-^ sc ótima resldcncla moderna,com todo o conforto. Tratar: Cia.Territorial Rlachuelo: A rua Vis-conde dc Inhaúma 39, 5o andar.Telefone 23-1553. (26322) Z
/BANDIDO BENICIO — Jacaré-^ paguA — Vendemos ótimos lo-tes dc terreno A vista ou a pra-zo, para comercio ou rcsldcncias,financiamos a construção a lon-
go prazo. Trator. Cln/TerritorialRlachuelo, A rua Visconde doInhaúma 39, 5o andar. Tolefone23-1553. (26320)Z
?lORDOVIL — Vendcm-sc 6 lo-^ tes de terrenos por 12 contos.Ver e tratar A rua Barão dc Mel-
gaço 49, ônibus ú porta. (14095) Z
/COPACABANA — Vendem-sc 2^ bons predios com sobrado elojas para negocio e dcpendcnclasnos fundos, á rua Siqueira Cam-
pos, 210, 210-A e 212, antiga ruaEcrroso, com terreno dc 13,10 por38.35 metros, cm leilão pelo Pala-dlo. dia 11 dc Junho dc 1938, o*16* horas. (8512)Z
jpOPACABANA — Renda, vcn-^ dcm-sc no posto 6, duas casosIsoladas, por 120:000$000, rendoo grupo 1:200S000 mensais. Bar-'ros & Kranchor, â Avenida RioBranco 173. 6o andar, cm frenteá Galeria Cruzeiro. (15083)Z
^COPACABANA — Compra-se pre-^ dio. ate 120 contos, ou troco-se por outro perto do largo do Ma-chado. Cartas na portaria deste
Jornal, para 32-293. (32293)Z
/CASAV^u Lcblon — Vende-seuma nova; A r. General Vc-nancio Flores 48. perto do mar.Pôde ser vista A qualquer hora.

(20428)Z
/CASAS — Compram-so duas^ Juntas para renda, ou 3 ate Aestação de Todos os Santos, ruaJosé Bonifácio 17, nüo sc faz ne-
goclo com intermediários. Cartasou pessoalmente com o Sr. Lau-ro, construtor, até 45 contos.(14954^ %
Excelente ocasiao — vcn-

de-se uma ampla e conforta-vel residencia, construção e aca-bamento impecáveis com 16 co-modos. Serve para familia nume-rosa c mais dependencias; jardimquintal c garage, venda livre edesembaraçada dc qualquer ônus— Preço: 140:0003000. Facilita-seo pagamento. Tratar por favor Arua S. Francisco Xavier 777, como Sr. Eduardo R. dos Santos.
(32154)Z

Friburao Vendemos ótimaô" fazenda com 25 al-
quelres, casa dc moradia confor-tavcl, casas dc colonos. Pomarcom 150 arvores frutiferas, ílorcsdiversas, nascente, corrcgo, etc.— Preço 250 contos. Lowndes &Sons, Ltda. — Alfandega -81-A.4°., das 14 ás 17 horas. (9500) Z
ílAVFA — Vende-so terreno, A
vAVCtt rua de Maio. 184,
proximo á Praça Santos Dumont.10x40ms. Xechado, pela maioroferta. Tratar urgente com BE-MOREIRA. Rua Luis dc Camões42. 8983)Z

T>OTAFOGO — Vende-se, à rua
Assunção, avenida com 6 ca-

sas. rendendo 21 contos anuais,
por 120 contos. Tratar com Tasso
Barbosa, travessa do Ouvidor 23.

(3314)Z
BOA rendac Vendem-se seis

casas, sendo uma de comercio,
com loja e morada; as cinco de
residencia também sâo de frente.
Renda 12 contos, podendo ser au-
mentada porque tem terreno bal-
dio. Preço de tudo, 65 contos. Av.
Rio Branco 77, 3o, sala 8, telefo-
ne 43-4285. Antonlo Cepeda.

(27382)Z
Rotafoco ~ Compramos pre-u=»udio moderno em cen-tro de terreno, com 4 quartos. 2banheiro c mais dependencias.Base 250 contos — Lowndes& Sons, Ltda. — Alfandega 81-A4o andar, das 14 ás 17 horas.(9500)Z
Bairro de fatima — vende-se esplendido terreno em es-
quina, junto da escada para Mon-te Alegre, 16 x 26. Preço mínimo40 contos. Tratar coivT Jaime; áAv. Passos 68, tel. 43-2080.

(8722)Z
BOCA DO MATO -- Meyer —

Vende-se o terreno de 11,00 x222,00 metros, A rua Maria Luisa.entre os predios 48 e 56 (Lins deVasconcelos), em leilão polo Pa-ladio. dia 10 de Junho de 1938.As 10 horas. (8510)Z
TJARAÕ E BARONESA fRuas)— JacorépaguA — Vendemosótimos lotes dè terrenos A vistaou a prazo, para resldencias. fi-nanclamos a construção a longoprazo. Cia. Territorial Rlachuelo,A rua Visconde de Inhaúma 395o andar. tel. 23-1553. (26317)Z
/CASA — Ipanema — Vendo A^ r. Alberto de Campos, comtrês quartos e duas salas, etc.;A vista ou a longo prazo: tratar Ar. Buenos Aires 200. sob. Tele-fones 43-2206 ou 23-0G89.
GASA no Grajaú — Vendo, ruaVde. Sta. Isabel, esq. da Av.Júlio Furtado, três quartos eduas salas. etc., á vista ou alongo prazo: tratar A r. BuenosAires 200, sob., tcls. 43-2208 ou23-0889. (1D781Z
/CASA. 75:0003000, em Ipanemav-> — Vende-se em centro de ter-reno. de 10x20. de um pavimen-to, com dois quartos, duas salas,etc. Construção de lia 4 anos.Não tem garage. nem local parafazer. Póde-sc facilitar a metadeBarros & Krancher. A Avenida RioBranco 173, 6o andar, em frente AGaleria Cruzeiro. (15083)Z
/cqmPRiA-SiS casa pequcr.a,^com cinco anos dc constru-cão, ate 20 contos. Cartas paraARE, Caixa Postal 676. (27333 )Z
(^ENXRO — Terreno, 5x45

metros, Beco dos Ferrei-
ros 23, junto á r. São José
será vendido amanhã 10,
ás 14 lioras, pelo leiloeiro
Carneiro, cm seu armazém;
á r. da Quitanda 7.

(15034)Z
/¦^OMPRO prcdl03 em qualquer^ bairro, mesmo precisando dc
obras, hipotecados ou com impôs-
tos atrazados. Uruguaiana 98, 3o.
andar. Tcl. 22-9051. Silveira.

(20324)Z/COMPRA-SE casa ate 70:000$.^ cDiistrução moderna, bairrosCopacabana, Gavca. Ipanema, Lo-blon. Negocio urgente, direto, pa-gamento imediato. Inforniaçt>es
pelo tcl. 27-8920. (20433)Z
/COMPRA-SE uma casa pequena,^ a dinheiro, embora prccisan-do dc concertos, cm Viln. Isabel.Aldeia Campista ou do Riuchucloao Engenho Novo. lado dc 24 dcMaio. Cartos com detalhes e preçoorri 3288, na portaria deste Jornal.

/CAVEA — Vende-se A rua Sa-^bará, junto ao campo do Ca-rioca, superior lote dc 12x30, por22 contos. Tasso Barbosa. A Tra-vessa do Ouvidor 23. (14861 )Z
TPANEMA — Casa — Vende-seótima residencia. com todo oconforto, tratar: Cia. TerritorialRlachuelo, ã rua Viscondc deInhaúma 39, 5o andar. Telefone23-1553. (26321)Z
/CAVEA — Vcndc-se magníficavX área de terreno de 30x30, com3 lotes, deslumbrante vista, ruaÁurea; tratar A. Av. Mem de S».i92, il», com o proprietário Dr.Ataliba Bittencourt. (9520)Zi
rj,íVno — Vendemos ã rua 12.de Maio, ótima residen-cia, com 3 quartos, duas salas,
porão habitavel. Terreno dc 24
por 30. Preço 130 contos. Lown-'des Sons,* Ltda. — Alfandega»81-A — 4°., das 14 As 17 horas..

(0500)Z
T.T,.— Veu-clemos ótimo e.u bem montado, magnlfi-camente situado em Copacabana..Contrato de 6 anos. Preço e con-diçóes, com Lowndes" & Sons, Ltda—¦" Alfandega 81-A :— 4o andar.,das 14 As 17 horas. (9500)Z,
TÁRDIM Botânico — Terreno —

Vende-sc ótima esquina, Av.Lineu Machado e Saturnino deBrito, a 100 metros da r. J. Bo-tanico, 12x35. Informações das 14As 17 horas, Jornal ilo Comerciorsala 316. Tel. 23-2886. (32291) Z'
TACARE'PAGUA* — Lotes de** terreno para residencia, chaca-ras e comercio, com pagamentos*A vista e a prazo, nas ruas Ba-rão. Baronesa. Cândido Benicio.jCapitão Menezes, etc. Lotes para!todos os preços. Financiamentosde construção a longo prazo. Tra-tar: Cia. * Territorial Rlachuelo::A r. Visconde de Inhaúma 39, 5°andar. Tel. 23-1553. (26319)Z,
T AGOA — Vcndc-se em AzevedoSodrc. lado da sombra, lote de12x38, por 72 contos, ou 25x30, dooutro lado. por 165 contos. TassoBarbosa, travessa do Ouvidor 23.i

(3313) Z|
T E'BLON — Vende-sc terreno dejesquina, medindo 10 x 30 me-)tros: A r. .Toão Lira, 3&do par,com a r. Campos Lixa, lado par.,Cis Predial; A Praça Floriano 31®a 39, 2° andar. TeL 22-7690.

(20257) Z)
T J5BLON — Vende-se lote de lòlmetros de frente, tendo 5201metros quadrados, situado á. xualJoão Lira, 10 metros depois dol
prédio 135, Praça Floriano 31139.(2° andar, tel. 22-7690. (2025é)Z?^jviEYER — Ponto comercial do!Cachambi — Vendem-so os
predios da rua Getullo 430, 495.1497, 499 e 501, este de esquina dalrua Cachambl( estes tres ultlmoslproprios para negocio), em lel-\lAo pelo Paladlo, ala lá de Junhoide 1938, ás 16 horas, autorizadopor alvará JudlciaK (8511) Z¦Jl/TARECRAL HERMES — VenHde-se bom perto da estaçfio.ium terreno. 20 x 66 metros, ex-.cclente para avenida. Preço d«(ocaslAo. Informações á r. GeneraliCanabarro 327, com o Sr. AugustoiWlttner. (9405) Z
NA Praça Barão do Drumont —•

Vende-se proximo a esta pra-ça, A rua Petrocochlno, 22-A, bomj
prédio com 3 quartos, duas sa-Ias, cte. Tratar á rua Teodoro da)Silva. 255. Vila Isabel. (9005 )Z|"V^lTEROI — Prédio — Vende-se.

por 50:000$, metade á vietaj
metade a longo praro, o prédio./de um pavimento, com 2 salas. 2
quartos, cópa, cozinha. Jardim c|
garage. Acabamento dc luxo. R.iBernardo Vasconcelos 54, Nittroi.)Pôde ser visto diariamente, das 81As 10 horas. Trata-se á r. do Ou-vidor 90. 4o andar, tel. 23-1825.r. 10. Sr. Jofto Costa. (25692) Z
BARTICULAR compra uma ca-

sa, pagamento â vista, bairroLeme. urgente. Cartas para 8720
13268.1 Z na portaria deste Jornal. (8720) Z
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AVISOS FÚNEBRES

Com um pequeno aumento do custo estes avisos
podem ser irradiados 110 jornal da manhã de

I* R F 4, mesmo 110 dia da missa

O Ministro tia Marinha, cm nome da Marinha de
Guerra, manda celebrar missa solene, na Igreja da
Candelaria, ás 9 horas e 30 minutos, amanhã, Sexta-
Feira, 10 do corrente, cm intenção dos fuzileiros na-
vais AKGEMIRO JOSÉ' DE NORONHA, MANUEL
CONSTANTINO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA
FILHO E SEVERIANO MOTA DE SOUSA, vitimas^do
cumprimento do dever, sacrificados durante os acon-
tccimentos do dia 11 de Maio de 1938, quando defen-
diam os postos que lhes tinham sido confiados, convi-dando a todos quantos queiram associar-se a essa ho-menagem.

Maestro Carlos dc
Carvalho

UORNAL' DO BRASIL1 — QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1938

tf

XflEHlA SOUTO — Vendem-se 3
li108" sondo d loa Junto», com20x50, om stona esgotada, por 220__ , . eontoa. Outro de 20x80, nfto es-um grupo dc nlunoa c gotndo, por 200 contoa, c um ter-amigos, gratos a «un momo- colro, esgotado, de 10x50, por 110riu, mandam colobrar missa contos. Tiwso Barbosa; A Trn-no altur-inór da Igreja dn vossa do Ouvidor 23. (14801)ZCandelária, amanha. Soxta- .tinniTC™feira, 10 do corrente, ás 10,30 ho-I por 24.000Ç000,

ras, o convidam os parontes o Um prédio dc umn salaamigos do saudoso mostro a com- e dojs quartos, cm Braz de
(3364 Pina, lado direito, fronteiro

á Escola Municipal, rua as-
Komão de Bastos I íf1.tada- com agua, luz e te

. „„„ vista c o saldo a prestações(i aniversario) I mensais minimas dc réis

parecer á esto d to religioso.

-VKfaSo^cr^u^l S^fcdrS Pctropolh
fafti°WcoV«a Item terreno que alitrulr: tratar na rua Baifio do Mos- quita _863._  (8363)2 | ST1 vcnc'° urgente, facllltan-
yÊNUBM-SÊ dois predlõsi 11a casa doTom™0lUo' com

-l,da da TlJUCn' «S^duS IBonfim), tendo ambos duna cãntè Ãõõ ,w'ú6Ü V. u?u:lfrentes. Informa-se polo telefo- ooo d« hnn«P.T« <0íl larAnJn cno 48-1587. Í15010 5 2an£Pa om f™nca produ-(ISOIO)Z, gflo, medo 20.373 metros quadra-

tf

«f®W0K mm á r. do Ou-
Reis, senhora e filhos, con- VlClor o7, loja,
dam seus parentes c amU 

| yENDE-SE ótimo terreno 110, ,, ENDE-SE ótimo terreno
sa do BI°' luTlvcrsórto quo"fazem junto°*ao àfüí
teÍ0dorarafco.as®^d0pflUoPaa^ da Alfândega 26. (27150) Z
BOMAO de BASTOS, amanhft, XTKNDE-SE ôtlmo prédio c bom
sexta-feira, 10 do corrente, as 9 I ? terreno. Run. vit.nl íír t^J.
horas, 110 altar mór da Igreja

Adelaide Maia Cou-

f 

Alfredo Cta, filhos,«igradocomconfortaran

lllilo
Alfredo Coutinho da Cos-4-in genros c netos,a todos que osconfortaram c acompanha-iam d ultima morada, osrestos mortais do sua inesqucel-vcl esposa, mãe, sogra e avó ilDE-1.AII31S MAIA COUTINHO, o con-viciam os seus parentes e amigos¦ para assistir & missa dc 7." dia,que por sua alma, será rezada,Segunda-feira; dia 13 do corrente,as 0,30 horas, no altnr-mór daIgreja dc N. S. da Lampadosa,Avenida Passos n. 15. por cujoato antecipadamente agradecem.

_____ (1 5025
Aurélio Monteiro

Benti-n
Alioc Carneiro Bcntlm,-IL Francisco Monteiro Bcntlmir E Dcolinda Bentlm, esposa,

U pais c irmãos, convidam osdemais parentes e amigos•dc AURÉLIO MONTEIRO .iEN-'TIM, para assistir a missa dc 7.°dia, por sua alma, que será reza-da. amanha, Sexta-feira, dia 10 do! corrente, ás 0,30 horas, 11a .Tgre-
i ;ia do Terço, rua Senhor dos Pas-
I sos, esquina dc S. Jorge. (9565

Aurélio Monteiro
Bentin

(9379
Ur- Carlos da Veiga

Lima
(SEGUNDO ANIVERSÁRIO)

_ ,, .V1"va e filhos dc CARLOSJX_ DA VEIGA LIMA, comemo-
Tf rando o segundo aniversário
|J dc seu falecimento, mandamrosar missa, amanha, lo docorrente, ás 9,30 horas, no altarmor da Igreja de São Francisco dea* (15015

do S7 Sacramento, na Avenida ¦
Passos, conícssando-se desde Jáagradecidos. 14008 |

Viuva Marechal Alen
castro Gíuimarães

(30° DIA)

terreno. Rua Vital 58. Trátar no local. (8897) Z
\fENDE-SE ótimo prédio ren-? dendo 500$ mensais e mais umterreno ao lado do lãmSO por109m. dc fundos, A rua Golaz —Facilita-se o pagamento. TratarA rua do Rosário 160, com BravoTel. 23-4430. (8805) Z
TfENDE-SE ótimo terreno, á r., * Barata Ribeiro, lado Dar fren-Seus filhos, gênios, noras, tc voltada para o mar, a 15 me-JX- netos e bisnetos, convidam tros da rua Miguel Lemos, 16x38,if fl os parentes e amigos para nivelado, com muro c passeio|J iv missa que mandarão ce- | Telefone 20-5885. (1482)7

da viuVA CMARECI1AL ^^ALEN- I ^DÊ^E boml^e "torro
CASTRO GUIMARÃES, ama- tacio\P5°minutos do\ícverBn?ÍISexta-feira. 10 do corrente, ço C(é ocasião e à vlstal Trataras 10 horas no altar-mór da Igre- I com Manuel Campos, á rua doJa da Cruz dos Militares e desde Rosário, 135, Io and., salas 1 e 2já se confessam agradecidos. Tel. 23-2287, das 12 ás 13 o das

(0480 17 ás 18 horas. (14491 )Z

Valdemar Ribeiro
l^ENDE-SE ótima casa com qua-» tro quartos, duas salas, etc., A

| rua Grajaú 57. (8497) Z

Emilia Rosa de Mes-
quita

ÍFill
ras ctodosmane

__ A viuvaJL Bentin. sc*"¦ Monteirodc Lima

<7° DIA)A viuva Alice Monteiroseus pais FranciscoBentin e DcolindaBentin. irmãos,cunhados, sobrinhos, pri-mios c demais parentes agradecempenhor;.dos a todos os parentese amigos que acompanharam á
| ultima morada do Inesquecível AU-! RELI O MONTEIRO BENTIN. e
j convidam parii assistir á missa de!7.° dia. que mandam rezar porsua alma, ás a,30 horas, na Igrejaide N. S. do Terço,á r. Senhor dosPassos, amanhã, ScxVa-fnlra. Des-tle já agradecem esie átu dc re-1131 ã o.

Antonio Correia Fi-
gueiredoUj :..a;o Manuel Correia. mllla. convidam a seuspavcnr.r.j c amigos para amissa de 7o dia que serárezada pela alma de seuparente o amigo ANTONIO COR-REIA FIGUEIREDO. Sabado, 11do correntei às 8 1 f2 horas, noaltar-mór da Igreja dc Nossa Se-uhora do Rosário; á r. Uruguaio-mu. Desde Já agradecem since-r a mente. (9-154

Dr. Alencar Figueiredo |
da Silva Jardim

(30° DIA)
j— Bacharéis de 1930 convi--J L dam os seus amigos a as-T H slstir ã missa que mandamLI celebrar, em memória deseu saudoso colega, DR.ALENCAR FIGUEIREDO DA SIL-VA JARDIM, amanhã. Sexta-fei-ra, 10 do corrente, ás 9 horas, noaltar do Sagrado Coração dc Je-sus, na Igreja de N. S." do Parto.

(9573

F*lhos, irmíls, genros, no-se netos agradecem atodos que os confortaram,mandando coroas e telc-gramas c acompanharam áultima morada os restos mortaisde sua incsquccivel mão. irmã,sogra o avó EMILIA ROSA DEMESQUITA e dc novo convidamos seus parentes e amigos paraassistir a missa do 7" dia quepor sua alma mandam rezaramanhã, Sexta-feira, 10 do cor-rente, ás 10 1|2 horas, no altarmor da Igreja de S. Francisco dePaQula, confcssando-se desde Jáagradecidos a todos que compa-recercm a este ato religioso. '
(14840

Felicia Caiazzo
Capitão Deoclcciano Dan-tas, esposa e filhos, man-dam rezar missa por almade sua so^jra, mãe c avóF E L I C IA CAIAZZO ás8 horas e 30 minutos, de Sexta-feira. Cila 10. na Igreja do Rosa-rio, para a qual convidam e agra-tíccem antecipadr mente aos quecomparecerem.

JL
íf

Felicia Caiazzo
Filhos, genros e netos dcFELICIA CAIAZZO agrade-cem a todos os que os con-Cortaram pessoalmente oupor telegramas e convidam

para assistir á missa que. por suaalma, mandam celebrar no altar-mór da Igreja do Rosário, às 8horas e 30 minutos de Sexta-fei-ra, 10, antecipando cs seus agra-dccimentos aos que comparecerema c.;te áto.

Margarida Ribeiro o fi- VTENDE-SE, á rua Afonso Pona,
lhas, agradecem a todos que * grande prédio para família dc
acompanharam o enterra- tratamento em centro de terrenomento de seu querido filho dc 14 x 50 metros; tratar a ruac irmão VALDEMAR RIBEI- do Rosário, 135, 40 and., Correia.

RO, e convidam para a missa do (8184) Z
7.» dia. ci«o sorÃ roaricla. depois cio t^-Ej^Dj;-se em S. Luis Gonzagaamanhã, Sabado, 11 do corrente, | \ ounsi csauina da rua da Alô-ás 8,30 horas, na Igreja do Cora-
cão dc Jesus,Constant.

rua Benjamim
(273G5

Léa Borgerth
(AGRADECIMENTO)

A família Borgerth. impossibi.
litada de agradecer pessoalmentea todos aqueles que por qualquerforma se associaram na sua dòr,

quasi esquina da rua da Alegria, terreno com 50 de frente,com fundo Irregular; á rua doRosário 135, 4°, Correia. (8185)Z
VENDEM-SE duaiPcasas a rüãBarão do Bom Retiro, 278, emterreno que ainda tem esp^çc pa-ra outras duas. Preço 130:000$00ü.

(19443 )Z
VENDE-SE prédio á r. GeneralBcllegarde, prox. á r. D. Ro-mana. Tratar com o Sr. Eugênio,

vem pora sua gratidão.
este meio iSM 8 «

(1495: (2975)2

Agradecimento

VIUVA JOVEN

TINO SANTOS

[ \7"ENDEM-SE 2 lotes dc terrenos,dc 10x50 cada um, na Estradada Posse, Nova Iguassú; 4 con-tos cada lote. Trata-se á Praça
| Tiradentes 40, 1°, das 13 ás 15."IfENDÉ-SE ótimo terreno, á ruaCândido Mendes, junto c de-

pois do prédio 232, desta rua, me-dindo 20 metros de frente, 16 me-tros dc fundòs, 20 metros de ex-tensão por um lado e 24 metros
pelo outro lado. Tratar com o Sr.Nestor, pelos seguintes telefones:26-6127. 27-3995 c 23-4842.

(9309)Z

frontes. Informa-so pelo telefo.

yENDEM-SE três magníficos ter- I dos| toncío âc^rant^a.OO.^Ôpríõ* rcnoB, prontos a receberem edi- Para «viário ou casa do verKo cll-flcações, medindo 10 metros dc í"a adorável, estrada esplendidafrente por 60 do fundos, dc ns. 10, Lug"r do grando futuro o rapldã17 o 21, A r. Guatambú (antiga |í 0v5a5®°. Estrada dc Guaratl-rua B), o r. Amorlco Rocha (an- 2a 4;051i tomar no Tanquo omtlga rua I), com a mesma motra- .pngl!a ° <>nlbU3 Taquara-gom, de ns. 30, 31 c 32. Pertcn- Í1?, antcs c saltar na porta docontos ao espolio de Eugênio Au- ',,f"tcS d° (<m. 20. procurar ogusto Torrai, scrfto vendidos om K r J?,' Alexandre que mos-

dc Junho do 1938. às
(3325)Z 111 horas. (27470)Z1

\yTENDE-SE uinn oficina do ser'ralholro. á rua Sauadura Cagj£il (9050) X12
\7"ENDE.SE um botequim pormotivo dc viagem, preço de

íí?tar 11 rua SanadorPompcu, 10. (8730) Y
VÇNpE-SE uma quitã"nda"á~rüaLobo Júnior 10, com boa fre-
rKíiv,?' tlata"sc 10 loeal, PonhaCircular, j 10528) YVrENDE SK grande pensão" com? ótimo contrato, do.io o 2» audares, a rua da Quitanda, 195.(2917)?

V^TonsÊrS^cm c "nt^Sc 
I S^^i ^

lasí^opa^cMlnha^bfmheiro1^ ins- nâ^^A^^Snca5-00^11-
onU?us° opondes3 âsituada no Moyer. Proço aa íín- ontrnfíii^i'»00 caleiros ttos, ou troca-se por outro no An- ai^afhada «rc?u arcal, ca5adaral, recobondo sc a diferença ou mala d»n« ?,paítl'Tlcn*pagando-sc sc houver. Facllíta-so terra^ bit\S.^ p ^,° dco pagamento, informações Dr. naaântSÍ ha emPrcgados, 5Cruz, A rua Barão do Mesquita, cò™SS ?. • Potável, um819. corr,0S° . <iue da para mover^") moinho, bastante mata dista da
VENDE-Eia uma casa dividida Çstaçfio 3 qullomctros c do rIo? em 2 apartamentos, construi- 3 horas e mela, 6 trens por diada ha 2 meses, cada apartamento I Altitude 550 metros, nrecotem 3 quartos, sala, copa, cozinha, 20:000$, facilita-se o pagamentodespensa, varandas dc marmorito Para melhores Informações* á r'escada do mármore, Jardim c en- I da Candelaria 80, 2o andar ou nótrada para carro. Rua Tabíra 58, local» com o Sr. Pedro Soares.antes do Jardim Botânico.   94299)Zl(20150jZ OITIO — Campo Grande Ven*"yENDE-SE um sobrado com três ^ de-se, com casa, mais dc 1 000» quartos, duas salas, boa co- Pés de laranjeiras, diversas frutel-zlnha, dois quartos, quartos de ra?,V1ícrreno Para abrir 120 x 500,banho. Vér e tratar á Estrada En- a,,7p° réis ° 'ustro quadrado. Pa-genho da Pedra 718. Estacào do clllta-_se; tratar 4 Estrada Magar-Olaria. (lo033)Z oa- 4o' Monteiro. (1088i)Zl
^•ENDE-StE a magnífica casa dá VENDE"SE com

o de Mesquita 126. I geométricos, 4.0i 20 alqueiresrua Barão de Misquita 126. I „Iv.Çe?me*;r*cos' P^s de la-com 5 quartos, duas salas e po- ranJeiras. parte produzindo, a 40rão habitavel, terreno 12 x 50 ipinutos de Niterói por boa estra-
 (14982") Z ?a «lo automovel. Preço 05 con-

yENDE-SE bom prédio, fronte k rua^todrilo'CSUva° &-T50 "Sn-'
* de rua de estilo moderno com dar, sala 506. 19004» 712 quartos, sala, cozinha, íokío gás e porfio habitavel, grande I VENDE-SE um sitio com boa ca-quintal bem arborlsado; á rua I ^ Síi\ na Estrada do Sapê, emBarão de Iguateml 82. Praça da PsYalj>° Cruz, com 142 metros dcBandeira. (3293) Z Jatada para Eístrada do Sapô e

cs- ínfornia-se ÍT SSSETmUFuiquina cm lugar alto e saúda- com o Dr. Jaime ou á r. Joaquimvel, situação ótima: tratar e mais Tavora 50, no Eng. NovoInformes só com o proprietário, '(881)Z1

COMPRAS E VENDAS DECASAS COMERCIAIS

á rua São José 28. Casa Macedo.das 12 âs 19 horas. (20387) Z
T^ENDE-SE em ótimo ponto, em* Olaria, duas casas novas, ren- Idendo 380$000, com terreno para *-¦»—¦wyg^igi^———fazer mais 10 casas. Preço de A wLHiüia — Vende-se, a Avíocasião, também se facillta-se; in- XA,nida Suburbana 1.056, Longoforma-se pelos tcls. 23-3442 ou 22- contrato, pouco aluguel. Facilita-0020. 1140031Z sc ° pagamento. (32237 |Y
VENDE-SE uma casa próxima A RMAZEM — Vende-se, com 4a estação de Quintino Bocaiú- | portas, esquina dc rua, ponto* " informa-

Maurício Pinto da Silva
Coelho

(2." ANIVERSARIO)

ií

Eivira dc Carvalho Coc-lho, Hamlro Pinto dc Car-valho Coelho, senhora e ti-lhos, convidam seus paren-tes e amigos para assistira missa de 2.° aniversario. quemandam rezar por alma de seuincsquccivel marido, pai. sogro eavó. MAURÍCIO PINTO DA SIL-VA COELHO, no dia 10 do corren-te, ás 9 horas, no altar mór daIgreja de N. S. da Conceição eBòa Morte. A iodos os que com-
parecerem a este ato de religião,antecipam os seus agradecimentos.

(14975

(C 68244
VA PIEDADE, ã r. Joaquim Mar-tins 373. vende-se uma casacom 3 quartos, 2 salas, fogão agás e grande quintal; preço réis20:000?; trata-se á r. D. Zulmiran. 118. casa XI: as chaves ao ladocia casa. (31881 )Z"DREDIO — Vende-se á r. Afon-so Pena, para grande famíliadc tratamento, precisando deobras, cm terreno dc 14 x 50. Tia-tar diretamente ã r. do Rosário135, 4° andar. Correia. (8187) Z

«T>OfâTO Ü — Vendem-se peque-nos apartamentos, pequena en-«trada, resto a longo prazo, paga-ndo menos que o aluguel. R. M.Veiga; rua Buenos Aires 25. 1".
(^OiãiZT>RUDENTE do Morais — Ven--*• de-so por 72 contos o lot.e de!10x47» junto c depois do n. 481;tratar com Tasso Barbosa; traves-sado Ouvidor 23. (3312) Z

rpERRENO á rua Itaplrú, juntoao n. (Jõ. vendo com 14,30
por 24,30, ã vista, ou a longe
p:*azo. Tratar: tel. 25-0589 ou43-2200. (1978)Z
HHERENO na Piedade, vendo com* 35 x GO. na r. Padre Nobrega1G7. á vista ou a longo prazo.Tratar ã r. Buenos Aires 200. sob.,tel. 13-2206 ou 23-CSliO.
rpERRENOS — Vendem-se lotes-*• de 13.75x37. á Trav. Cerro Co-ra (ponto des bondes de ÁguasFerreas). á vista c a longo pra-zo, prestação de 140$ mensais:tratar com o proprietário, a ruaCos me Velho 285. (1978)Z

(COTINHA)

Santos Yahlls e Cel-

me Santos Vahlis, agra-

ílecem a todos que com-

pareceram ao enterro e

a missa de 7° dia de

sua saudosa sogra e

mãi (COTINHÂ) e aos

que apresentaram suas

manifestações de pezar

por telegramas, cartas,

cartões, visitas, flores e

coroas (( 70.599
rpROCA-SE uni bungalow mo-derno com garage no valor dc35:000$000, em Curitiba, Capitaldo Paraná, por uma casa no Rio,coni mais ou menos do mesmovalor. Inf.: j. m. Zcrota. Ruado Matoso 131. (321G3)Z
rpERRENO — Vende-se na esqui-na de S. Luis Gonzaga e Ale-gria, com 50.10 de frente e tun-dos Irregulares: tratar dirc.anx-.n-te: á rua do Rosário 135, 4o Co»*-feia. '.S18G)Z

rpERRENO, Muda da 1'ijuca —A 35:000$. Pessoa que se retira,venda privilegiado lote. ai;d'nilo19 metros de frente oor y.8 defundòs, negocio direto ; ur{siue.com o proprietário, trata->j pelamanhã c â tarda, r. RadmcUer 38apart. 1, Muda. (19973)Z

Y7"ENDE-SE a casa ultimamente* construída da rua Fernandes
, Valdcz, 20, Bonsuccsso. Cldado' Jardim Higicnopolis; tratar no io-cal. (32049) Z
VENDE-SE um terreno com 11metros de frente, 49 dc exten-são, 23 dc largura, na parte doafundos, tendo um barracão demadeira coberto de telhas, com•4 comodos, duas cozinhas, agualuz; ã r. Granja 10, esquina darua Acarau, 4 minutos distanteda estação da Penha Circular,e junto 'á estiada Braz de Pina,com bondes c ônibus quasi á
porta. Tratar no mesmo local oucom o Sr. Silvcrio José Costa; arua Bento Teixeira 13, casa IV.Oamboa. (3001) Z
VENDE-SE casa com 3 quartos,duas salas c niaís dependen-cias, terreno com arvores fruvi-feras; á rua General Clarlmun-do 16o, antigo 48. Engenho deDentro. (20224) Z
V/"ENDiüál-SE 2 prccuoB, a rua» Senador Antonio Carlos, es-tação dc Olaria, 428 c 4/.0, ambosde negocio, rendendo ambos 50ü§.Trata-se com Aroldo Rego, á ruaHenrique Morlze, 9. Tel. 43-3540.

  (20154)Z

va, com sete comodos, luz c agua,cm terreno que mede 10 * 33 me»tros. Facilita-se o pagamento.
central, pouco aluguelções com o Sr. Soares; rua do fto-sario 24. (9054)Y

¦yENDE-SE um botequim, depõ^sito, iazendo bom negocio, ú.rua Américo Brasillensc n. 28.Madurcira; trata-sc aqui.
|20050)Y

yENDE-SE pen3fio com 16 quar-" tos, todos cheios, bom nc^o-cio; a r. Senador Dantas 35, sob..com Almeida. (301J)Y
VTENDE-SE uma boa oflcÍna~de* serralheiro, movida a eletrlci-dade, ou admite -se um socio, compequeno capital; tratar a rua Linsdc Vasconcelos, 203, Meycr.

120123)Y
yENDE-SE um botequim c

restaurante, no Mercado
Municipal ns. 164 a 168, la-do externo. Tratar no lo-
caL  (20326)Y
TfENDE-SE o contrato dc uma» casa de calçados, bem locaii-zeda, com morada para família,em boas condições, ou admite-seum socio; informações á rua Gc-neral Camara, 209, com o Sr.Henrique. (9114) Y
T^ENDE-SE ótimo negocio dc fa-» brica de doces, faz bom nego-cio, bom contrato, pouco capitalo motivo da venda sc dirá ao pre-tendente; á rua General Pedra n.112, com Oliveira. (14917)Y
VENDE-SE uma porta dc bilhe-te de loteria, situada na Praçada Republica 40. Bom negocio.

(20287)Y
V^ SE ou admite-se um so»cio para uma loja dc ferra-gens, por motivo de doença; in-formações á r. Buarque dc Mace-do 20. com D. Carmen. (9331) Xi2

T>ALJLA — Fiat — Completa-monte nova, maquina ótima,pneus o pintura novos, vende-tepor motivo do vlugcm, tel. 27-1631. (0130) X 1
JJÃRATINHA Ford de 1930,

seis rodas, muito bem
conservada — Vende-secm prestações; á r, Mariz
c Sarros 336, tel. 28-4133.

 (274G0)X1
/CHEVROLET, double-phaeton^— Vendo-so um om perfeitoestado dc conservação. Ver e tra-tar á rua General Polídoro 58.

(2745 8) XI
,/1HEVROLET 1930 — Vcndc-ee,ótimo estado, 4 portas; facl-lita-se; tel. 23-0132, com Jorge.

(33051X1
Clievrnlpt *VI — Estado dev^iievioict *wnovo> prcço Rât14:5005000. Sem intermediários.Negocio urgente. Mariz o Barros253_. (27449) XI
/ 1AMINHAO Blltz, 3 1|2 toncla-^ das em ótimo estado. Vende-reacelta-sc troca. Facllita-sè o pa-gamonto, á rua Tenente Possoio,30- (30351) XI
fiHtVltOLET Hamona 1920, tu-^ rismo cinco lugares, completa-mente reformado, cm ótimo íun-elonamentò. Preço dc excepcionalocasião. R. Rlachuelo 194.

(C 70601 )X1
/"1HEVROLET gigante 1934, car-^ rosserie nova, completamentereformado, por um preço baratis-simo. R. do Riachuelo* 194.

 (C 70001 )X1/"iHEVROLET Ramona, caminhão^ completamente reformado porpreço dc ocasião. R. Rlachuelo"• 1S4. (C 7060UX1
/CHRYSLER - barata ccriverslvci^ 1936, equipada com radio re-logio, etc., pneus banda branca,em ótimo estado dc conservação.R. Rlachuelo 104. Facilita-se opagamento. (C 70301)X1

\7*ENDE-SE loja de calçados com? oficina de concertos ao lado,por motivos de doença, esta casaé antiga no lugar; bom negociopara o comprador; tem contrato7 anos; pode-se facilitar algumcomo sc combinar; tratar a qual-quer hora com o proprio; r. RealGrandeza 303, negocio serio.
(8711 )YT^ENDE-SE. Por motivo de ter* falecido o socio, vende-se umaquitanda com multo üoa Ircgiic-Zía; á rua Sousa Barros 178-A.

(20273 )Y

/ IiYMINHaG Gigante, 35, complc-^ tamente novo — Vcndo-sc ba-rato. Vér e tratar no borrachoi-ro, a rua Mariz o Barros, 141, Pra-Ç ada Ba-3 n dei ra. (32227) XI
T^ORD Sedan —• Vende-se, emperfeito estado, pouco usado,duas portas, proço 6:500-3000. tel.27-2707. (14728JXIT^IORD V-8, 2 portas — Vendo,bem calçado o licenciado. R.Santana 155, 2:500* á vista c orestante, 10 meses, a 2505000.

 (32297) XI

á, r" ®ar,bosí da Sll„va 1». A RMAZEM de socos o molhados,citação do Riachuelo. (20337)Z I -A-iivre e dc^mbamcnrin Vonria.
VENDE-SE um terreno na Ga-v

livre e desembaraçado. Vende-sc no bairro do Andarai, íaz mui-vca, com 15 metros de frente, negocio, pouco fiado, 6 anospor 31 de fundos, na rua 12 dc úe contrato, aluguel quasi dc gra-Maio, Junto e depois do n. 231, ía- e0*' informa-se com P-ingJá murado c pronto para edificar 1'orres & Cia. Ltda. Rua 1° dc(unlco nesta zona). Trata-se rnini Março 20. (3114) Y° Sr-, Araújo; a Av. Rio Branco * RMAZEM — Vende-se peque"-13-, loja. (9431) Z | A no, cm Vila Isabel. Facilita-"l^ENDE-SE o magnífico prédio S3 ° pagamento, o dono vende* da rua Amaral 91. Andarai P°r3Uc tem 2 negocios o não temCom quatro quartos, duas ralas ftuem tome conta, tem todos oscozinha, c banheiro completo' 'nlP«stos pagos e as licenças: tra-edifiçado em terreno de 10x41*' I ía5 rua s Barbosa, 1, ou te-tratar á rua da Carioca 87, telefo-I Para *8-5169. cem Tejxel-ne 22-8360, preço mínimo 65 ."ÒÕOS. I ££1
(9 513) Z A LFAIATARIA

\ TENDE-SE uma casa com-3' m''
(20275)Y

Vende-se porpreço de ocasião, moderr.#. ins

VENDE-SEtissimo, proximo
bom terreno, bara-rua D.Manuel, defronte ao Fòro. Inf.;no Mercado Munlòipal, lado daCantareira ns. 1591161. — CaféAraújo. (14873 )Z

TTENDE-SE uma casa com trêscomodos, na estação de RochaMiranda; ã r. do Sapô 38. Trataiá r. Pereira da Costa 335. Ma-durcira. (3285) &
TjTENDE-SE a ca^a da rua Bene-dito Kipolito 152, tratar comMmc. Porto Carreiro; á rua daGloria 10. das 9 ás 12 horas,rende 1:200$. (3194) Z

quartos, duas salas c mais talnÇão, podendo o compraoor sedependencias, terreno de 11 x 40 iH^eressar, ficar com a casa; alu-metros. Negocio urgente o modl- 6uel barato; r. Rodrigo Silva 40,co, á rua Benlclo de Abreu. 21.1 Io andar. (27428) YEngenho de Dentro; tratar com 

"l^ENDE-SE bem instalado ar-mazem de liquidos e comcstl-veis, no suburbio da Auxiliar, fa-zendo bom negocio; tratar na ruaGeneral Camara 19. Io andar, como Sr. Lima, das 9 e 30 ás 11 o de13,30 ás 17 horas. i935òiY
XT 3N DE - SE deposito de pio7~ ba-Ias, doces, conservas c cereais,fazendo bom negocio; á r. Wcr-na de Magalhães 111, 1» loja.Engenho Novo. (15013)Y
T^ENDE-SE uma das melhoresv quitandas do bairro; tratar ár. Lino Teixeira 45, Jacaré, nãose aceitam intermediários.

í32339)Y
VENDE-SE grande quitanda,bom armazém, boa morada,quintal, faz bom negocio, dá paraoutro ramo, bom ponto, grandefuturo; inf. r. 9 n. 25, Morcadodas Flores. (20404)Y"l^ENDE-SE uma pensão com 7• quartos e 3 salas, tudo ocupa-do c bomba cletrica; á r. da Al-Xandcga 144, 2°. Tci. 43-1918, das14 ás 17 horas. (3400) Y

Sr. Rocha, pelos tcls. 22-0020 ou23-3442. (14902)2"VTENDE- SE a casa da rua Con~ sclhclro Paullno, 67, com ter.reno arenoso do 11 i 40, Ramos,com bondes e ônibus para todasf.s localidades, uma boa praia dobanho, servida por ônibus; tra-ta-se á rua General Camara, 182com Silveira. (14000JZ"¥7" EN DEM-SE 3 casas, 5 minutos" do trem e bonde, uma 13 con-tos e outra 18 contos; trat. á r. daCapela 11, Piedade. (9342) Z
TfENDE-SE um terreno medindo* 12 x 60; á r. Borja Reis, juntoro n. 177. Tratar Ã r,247. Eng. de Dentro. Dr. Leal

(20261)"l^ENDEM-SE duas pequenas ca<» sas com 3 comodos cada umapreço 12:500$000; á Av. Jo.lo RI-beiro 357, íundos. Trata-sc namesma. (20243) Z

npERRDNO — Compro no Gra--1 jaú. Andarai ou Vila IsabelPago á vista ou á prazo. Negociossm intermediários. Procurar Aie::andre Correia, tel. 20-2340.
(20347)Z

Correiade Oliveira 39, Vila Isabel
para grande família, tendo o ter-reno 22 metros de frente por 43de fundos; pôde ser visto a qual-quer hora c informações no local.  (20735)2ren

- _ . fiardor, achando-se livres c desem-baraçadas documentos em or-dem, á r. Carollna Amado 51(Vaz Lobo), bondes de Irajá cPenha. Ver das 10 ás 4. Tratará r. Uruguaíana 93. 3o andar, te-lefone 22-9051, Silveira
 (27313)Z

VENDE-SE prédiode

VE/ÍjDCM-SS duas casas,dendo 2505000 mensais,

|T>RUDBNTE de MORAIS - -n-1 dc-sc por 72 contos o lote do10x47, junto e depois do n. 481.Tratar com Tasso Barbosa, á Tra-vossa do Ouvidor 23. (14861)Z rpERRENO tia Penha — Vcnõc¦eS',1 A.S! 10x50, á r. »

rpERRENO na. Urca, a rua Ma-rcclial Cantuaria. entre os nu-meros 84 c 9G. três lotes de 8x18:tratar a r. Buenos Aires 200, so-brado, telefones 43-2206 ou 23-0C89. (1978 í Z
rpERRENO — Ipanema 12 x 23,r. Visconde Pirajã. tratar nar. Buenos Aires 200, sob. telefo-nos 43-22013 ou 23-0089. (1978|Z

/"VUATRO predios — Rua RealVf r
Montevidéu aolac.o da n. 1.293. Trat.i-so á ruado Rosário. 172. com o Sr. HugoBraga. (Comis-ario Hugo).

yGrandeza n. 132, casa 1. II. III¦o IV, proximo á r. Voluntários daPátria, dois pavimentes, com ter-reno dc 10,00 por 19.00 metros: ' 'PSRBENO — VendD-se, 10:;30, nachaves no 11. XX. Leilão pelo Pa- citação de Bonsucce.so. a rualadlo, dia 14 de Junho de 1938. Saint Hilaire. esquina da r. Clc-ãs 16 horas. Juntos ou separados. m:n-?2au. Tratar pelo tel. 43-5157.
'  i8303) das 7 ás 16 horas. (9194) ZiQRS. Capitalistas, atenção — Bom^ empate dc capital c que dc£3-jem possuir boas propriedades,aqui ã beira da Capital, barato ocom boas conduçõís a todo o Ins-tante. Tenho algumas para ven-der e já com bons rendimentos;os preços são dc 250 c de 500 róisc uma é clc 800 reis o nielro qua-drado; são grandes; f«o dc 75 a 'PERRENO de esquina! At405 contos; as entradas cão do 1 mente situado, com 5;o m- —4o a 255 contos; quem pretender Vcnde-32 em Copacabana, no pos-possuir uma das boas proprieda- to 6. proprio para nrranlia-céu devalor; tratar pelo tel. 27-1483.

rnERREXO — O* limo. Vende-se11x50, a rua Dr. Leal 130. per-to do Jardim. Preço do o-.asiào18 contos, tem grande materialde construção; tem asua e esgotoCentro do proprio: e uma boa ca-sa com todo conforto e granclcquintal. Rua Borja Reis 133. tudo-e trata nesta. (83oji„
ótima-ni2

proprides aqui perto deve aproveitar.Pcdem-se cartas para 3338, na por-tarla deste Jornal. (3333) Z

I^ERns^o cm Vila Isabel —-*• Vende-se, a r. Justiniano daRoclia, esquina da r. Duque deCaxias, com 14 x 20; tratar á r.Buenos Aires 200, sob., tel. 43-2203 ou 23-0339. (32322)Z
^PERRENÕ — Jardim Botânico —* Vende-se entre a Lagôa c r.Jardim Botânico. 12x35. Entrada oprestações mensais de 680$; pt*cco55 contos. Tratar das 14 ás 17horas. Jornal c/o Comcrcio, salan. 313. Tel. 23-2883. (32291)Z

TTE.NDE-SE ótimo lote de ter-* reno; á r. Delgado de Carva-lho, na Tijuca, proximo ao Lardo da Segunda-feira, 12 x 31,com o prop;ietario pelo telefo-ne -13-3373. (27299)Z
VENDE-SE um prédio moderno,em Copacabana, 45 contos eoutro 70 contos; á r. da Quitanda85. 1° andar. Alvlm. (15130) Z
\7pYir]f*,.c:#* por 4o:000ç, grande* tnuu ao c csplcnclicIO prediojunto aos bondes, ônibus e trensno Eng. Novo. Lugar alto. Tratará rua Arquias Cordeiro 808, entreTodos os Santos e Engenho doDentro. (3389) Z

"j>ERRENO — EngenhoVende-se proximo á
Novo —
estaçãoônibus c bondes, 7 contos. Tratardas 14 ás 17 horas. Jornal do Co-mertio, sala 316, t:lef. 23-2836.

(32291)Z
fJiEH..£KO — Nilopolls, com trêsfrentes, á 1H com 130 metros,—' com lio nictres e a 3a com40 metros. Tem casa da telha,dois quartos, sala, cozinha, rose.--
;vdo; à r. Henrique Valadares
^0, bom para cxsa.de saúdi oufazer lotes ou plantação de la-ranja. Tel. 43-8~i0, perto da cs-taÇào- (3102) Z

Vende-se bom predioináldo Gafr.-ce. Iníor-maçõos com A. Quintola; a nuda Quitanda 53. 2°: das 13 á3Ii,30 horas. Tel. 43-4406.
(15009) Z

\TA«<#lp por 18:000$, livre o> tuuc ^^desembaraçado, o cs-plcndido e bem situado prédio ái iua Bento Gonçalves 60, cm fren-te á estação do Engenho de Deu-tro. com 2 quartos, duas salas,salcta, cozinha, quarto de banho,<ardlm o gradll á frente; grandeterreno com 65 metros de íundos— Magniílco emprego de capital.Tratar á rua Arquias Cordeiro 803,entre Todos os Santos e Engenhodc Dentro. (3387) Z
V/*iiflp«cí* por 25:0005, um es-^ plondldo o grandeterreno, junto aos bondes e onl-bus e trciis, no Engenho Novo.Tratcr & rua Arquias Cordeiro.n ¦ 808 (3383) Z

uRCA

(94775)Z
y^ERRENO cm Botafogo — Den-rpERRENOS nas Águas Ferreas —I , ?° boa r,cnd:*> 621 metros qua-A Vcndo-prox. ao ponto dos 0011- ! ocasião V"r prc,;3,t'c

<loS. 27X39. á Wsta ou a longo pra- fosofp d^cYo°. %l{«SSg&a. lua go Ouvidor 55, 1° and., sala_4, des tf ás^ 11 horas. (2923 I Zrj"FKRENÒ Junto á Praça"da Ban-J- dclra. 23 metros rio frente.

zo. Tratar: R. Coõmc Velho 28.1.í 1978)ZrpERRENO na Urca, vendo 20x20.
. r. Rainon Franco, csq. dc (Jr-bano Santos, tratar á r. Buenossob.; tci*; Sar?HS.YetV??ÁC:25-0689. (1978)2 (191C3)U

"l^ENDE-L;E prédio dc 2 pavimen-* tos independentes, construçãonova, por 70:000s000: á r. PontosCorreia 239-239-A, transversal ár. Barão de Mesquita. (3327)Z
T^ENDÊ-SE casa moderna, jar-v dlm, terreno com arvores fru-TTRCA — V:nd0-6e por 53 contos~ ° ljti! 12x25. íituado ã r.Otávio Ccrreia. Junto ao prédio 33 - . - Tratar com Tasso Barbosa tra- 1 ? .¦ „ ?, Ç^ntos. muita conduçio;veesa do Ouvidor 23. (3*311»Z a r* ^0l'via °°* Eng. Novo.- (16031

TTENDE-SE prédio novo, á Ave-» nida Amrro Cavalcanti, 423,Engenho de Dentro. (3253) Z¦\7"ENDE-SE por 130 contos,-pie"-* dio nas proximidades do Co-legio Militar. Informações pelotel. 28-8449.  (9374) 2
o:500$000 — Vende-se terreno,12x40. Rua Dias Braga, Juntoe antes do n. 5, esquina de L.inoTeixeira o 2 de Maio, Trata-se árua Bandeira de Gouveia £8. Pi-ca em frente do u. C4, da ruaFlack.^RIacliuelo. (20328) Z>70:000$ — Renda líquida, gã-rantlda, 15 "i». Vende-se, comtransmissão c escritura paga, bòavila no Moyer, com 5 moradias,bons Inqulllncs. Informações pe-lo telefone 29-1703. (1495B)Z
COMPRAS E VENDAS DE

SÍTIOS E FAZENDAS
/"^HACARAS — Vendo no su-
V burbio a 1:200*. cm presta-ções de 208 mensais, medindo 20x 100. Tratar com Menezes a r.7 de Setembro 155, 1°. (1974õ)Z1CJITIO — Vende-se ou arrenda-se a qusm comprar os frutospendentes, a criação dc galinhasc coelhos, animais, vacas, moveiso utensílios, clima o praia adora-vel. Estrada da Matriz 3, tomar oônibus da Pedra em Campo Gran-de. O terreno médc 26,400 m2,cultivado com laranjal c outrasplantações, boa casa de morada.Facllita-se o pagamento, iníor-mações no local. (149741Z1

Nova Iguassú, local "prlvilc-
glado e a 2 kms. da cldado,vende-to sitio com 111.600 metrosquadrados, com ótimo inicio deplantaç&o. Tel. 23-3973.(27310) Zl

A RMAZEM de esquina — Alu-ga-se, scitc para qualquer ramo de negocio, com ou sem contrato, vendem-se os moveis c utensllios, constendo dc pequenas armflções, balança PellEola dc 15

VENDAS EM LEILÃO

quilos, balança decimal, tudo emperfeito estado, á rua Bezerra d<Menezes, 137. esquina da rua Lima Drumond, Vaz Lobo, Madurelra. (20087^
/^ÃPE* e bilha"es — Vcndé-se^ bem afreguezado; rua Barão deS. Felix 220. (3212)Y
/¦"1HARUTARIA — Vende-se uma^ preço de ocasião, á rua doRosário 162. Tratar das 12 as 13horas c das 17 ás 18 horas.

 (27367) Y
/ tHARUTARIA — Traspassa-sev-' em muito boas condições, árua do Rlachuelo. 213. (20348)Y"pvEPOSITO de aves c ovos•^Vende-se no melhor ponto deCascadura; á r. Sldonio Pais 9,livre e desembaraçado, motivo dedoença, tel. 29-8261. (9432)X12
/THARUTARIA menos"50"réisVende-se em Madurcira; á Estrada Marechal Rangel 106.

 (20318)Y
pADARIA — Vende-se uma, bemA localizada, só vendendo a dinheiro e no balcão. Informaçõescom Aníbal, Avenida Lauro iiül'cr 68. (27210) Y¦pENSÂO — Vende-se ótimenteinstalada e fazendo bom nego-cio: á rua Paulo de Frontin, nãofalta ugua e tem grande quintal,e área, preço rasoavel. cartas pa-ra a portaria deste jornal para9^0- (9350) Y
jpÊNSAO — Vende-se uma bemmontada, com uma boa freguezia, quasi toda a dinheiro; dáum lucro de 2 contos liquidespor mês; informações, Av. Mare-chal Florlano 146, Casa Mineira.

 (31994)Y
pECHINCRA — Vende-se bote-quim, ótimo ponto; tratar arua Dois dc Maio. 102, Sampaio,com o Sr! Manuel, dc 12 ás 13,30horas. (27134 )Y
QUITANDA — Vende-se ou aceí-^ ta sc um socio. á rua Clarl-mundo de Melo, 792, Quintino.

"E^AZENDA — Vende-se cm Ro-zendo. perto da estação, atra-vescada pela E. P. c. B., temdesvio e estação, grandes arma-zens que servem para fabricus,depositos e trapiches; c contor-nada pelo rio Paraíba o faz llml-to com a principal rua <13 Kc-zende, mede 25 alqueires; preçomodico. tratar ã Av. Rio Bran-co 77, 3o, sala 8, Antonio Cepeda,(2738i)Zl

^^UITANDA — Vende-se, em boascondições, com morada e alu-guel dc graça. Por motivo dc ou-tros ncgocios. R. Campos da Pa»¦ 70. (27363) Y
/QUITANDA c pensão — Vende-sc, fazendo bom negocio, livrede qualquer ônus, com ccntrato,â rua das Palmeiras, 3, Botafogo.

(87£8j_Y
QUITANDA — Vende-se livro^desembaraçada; á r. Eng. deDentro 33, fazendo bom negocio,tem boa moradia, com contrato.

(14916) Y
T>Ii=TAURANTE c café — Vende-"se ou admite-se socio, com pra-tica: á estrada Rio Petropolis,85, Correias. (2962) Y

OITIO cm Jacarcpaguá — Ven-" de-se á Ectrada da Fre^uezia,com frente para a rua Mamori,tem parte plana no3 fundos, temo formato dc mela "laranja" nafrente da estrada. Podem serconstruídas casas de negocio oudc moradia, tem agua. luz, etc.mede 6.000m2, tem linda vista eclima e?pecial. P;-eço modico. Av.Rio Branco 77, 33 andar, sala 8.

TTRCA — Vende-sa à rua Ma-y nucl Nyobcl. lote plano9.44x16. por 29 conro.-. Outro cmJ. Caetano, com loxro. por 43contos. Outro. Almirante GomesPereira, de 20x25, ou 10x25. por.00 C E0 contos. Tasso Barbosaa Trave<sa do Ouvidor C3.- (11S31)Z

tlíércs , dois quartos, duas salas,
f.0?5}? ^ gás, aquecedor, banheiro, J Antonio Cepeda, tel. 40-^2S5.

(27333)Z1Vende scJITIO a posse de

rpiNTURARIA cm Niterói, antl-A ga e conhecida, vende-se, bomcontrato, pequeno aluguel, mui-to3 comodos para família. In-formações: Gonçalves. Rua luva-lidos 100. Posto de cstampilhas.
(8910)Y

zendo bom negocio. Trata-se arua Sousa Franco. 112, cüsa 4.(20242»Y

T^ORD V-3 — Vende-sc ClubeCabriolet 37, de luxo. Vèr naCWrage Império, á rua Copacaba-na. 197. Tratar com Mario, 27-5197. (20349) XI
TpiAT Cabriolet, própria para se-nhora ou pessoa dc fino gosto,vende-se urgente, 4:000» ã vista;motivo dc embarque. Ver á r.Mariz c Barros 151 c tratar depoisdas 1G horas, á Praça da Bandeiran. 8-A. com Alfierl. (32244)XI
Í^ORD 1929, Etouble Phaeton emótimo estado geral, vende-sepor motivo de viagem; r. SenadorEusebio 48. Tel. 43-4597, Sousa.

(3444) Xt"t^ORD 931 — Vende-se barato,dc particular, ótima limousl-ne de duas portas, bons pneus eesplendido motor. Tel. 27-8255ou Av. Graça Aranha 49. loja.
(32392) XI

PREDIOS — Hoje, 17 horas,rua Bardo de Italpú 100. Andarai.MOVEIS — Hoje, 14 lioras, ruaS. José n. 72.
AUTOMOVEIS DE OCASIÃO
A UTOMOVEjL Dodge, de 1937,4 portas, supèr-luxo, forradode couro, com 11:000 kll. ro-dados. Vcndc-sc á vlsia por20:000$. Estado de extra conser-vação do maquina c pintura; árua S. Francisco Xavier 121,com o Sr. Mlzaol ou Carlos. Ur-gejntc. (193731X1

A UTOMOVEIS —"Vendem-se apreço de ocasião, um Chryler,63, aberto, em ótimas condições eum Ford Vitoria, tipo 32 V-8, emperfeito estado. Ver o trater naGaragc Imperial, á rua GomeiFreire. (20082) Xi
A UTOMOVEL — Vende-se um-^•de luxo, com pouco uso. Acei-ta-se troca e faciiita-sc o paga-mento. Tratar no quarto 15. Ho-tel Missouri; á r. cenador Ver-gueiro 219. (2041),X1

TjiORD V 8, 935 — Vcndc-se cmótimo estado, duas portai,pneus novos, côr azul, 9:000?000.Ver á r. dos Ourives 15.
(3272) XI¦ÜORD 937 — Vcndc-se limousl-ne 4 portas, com mala e forra-ção de couro, quasi novo. Largodo Machado 27, garagc, com Arri-SO. (20339)X1"pKJRÒ V 3 934 com radio "—^

Vende-se limousine 4 portas,estado de novo. Largo do Macha-(lo 27, garagc, com Arrlgo.
(14950) XI

XftORD phaeton, tipo 31, bara-ta tipo 30, tudo cm perfeitoestado: á r. Silveira Martins 40OU pelo tel. 22-0405. (2879)X1TjiORD 31 — Vende-sc limousine,
f- estado de novo tudo por tudo,a rua Carlos de Carvalho, 28, ter-roo, pela manhã ou á noite, comJ°rgc.  (2923) XI
TpORD 1931, 2a serie — Vende-s*•** cm ótimo estado. Vér na ruaSâo Luis Gonzago, 68; tratar árua São Januario, 162.

(9141) XI
riRAHAM 35. — Traspassa-se"um em ótimo estado de con-ser vação, sendo 2:500$000 á vistac o restante 7 contos a longoprazo. Ver c tratar á rua Gc-neral Camara 69. (9507) XI

AUTOMOVEiS Ford, Chc-vrolec, Opel,938, novos e usados, vazios mode-los. Vendemos pelos menores
preços e maiores facilidades —0'fcima valorização nas trocas —Compra-se á vista. Casa Nilo —Avenida Mem de Sá 270, lei.:42-6671. (C70339JX1

T A Sallc: — 1:50CS. Sport de lu-so 1930. R. Riachuelo 194,
(CTOCOl)Xl

AUTOMÓVEIS Usados: —
Com todas as facilidades

dc pagamento c permuta,vendem-se os seguintes
carros. LIMOUSINliS E
CONVERSÍVEIS: Ford V-8,
Baby dc quatro cilindros,
Chevrolet até 1934, Wande-
rcr, Plymouth 193<1. De
Soto, D K VV, Ballila, Nash,
Continental, Huúson c ou-
Iros. BARATAS: FORD V-8
Chevrolet 1933, D K \V,
Fiat 514, Graliain, Essex,
Chrjrsler Xcrraplanc c ou-
tros. PIIAETONS: Chcvro-
let, Ford V-8 de quatro cí-lindros, Nash, Chrysler c
outro CAMIONNEXxES D li
ENXREGA, diversos D K W,Fiat Ballila c outros CAR-
ROS ANTIGOS perfeitos,nada além de tres contos.
Ver c tratar na AUTO
UISlIOW BRASIL LMTDA., áAv. Mem de Sã 20,{. Tel.
22_-5305. (O 7U.541)X1
XifTÒMOVEIS: De Soto pliac-^^•ton, Dodge 4 cilindros, 018volts, Chavro.cts dc 4 o 6 cllín-dros. Vendem se, aceitcm-se tro-:^s e íacllita-se o pagamento, á' ¦rcugn'-0 Possoio. 39. (;0Ò51)X1

/^CASIÃO verdadeira, Ford, Che-^ vrolct. Studebaker, Dodge, Plv-mouth, Chrysler, Oraham. Buick,Oldsmobile c outras marcas detodos os modelos modernos e an-tigos, abertos e fechados, a preçosbaratissimes e com facilidade depagamento: ver e tratar á rua dosInvalides 134. (C 70440) XI
pHAETON Ford V. 8, 1934, cmA bom estado, A-cndc-se á r. Re-genío Feljó 62, tol. 43-1995.

(27397) XI
\/ENDE-SE Chevrolet

de luxo com duas por-
tas, ótimo estado. Tra-
tar com o proprietário,
á rua do Rosário, 156,1°
andar. ( 20245 )X1
XfENDE-SE limousine. 4 portas.T em perfeito estado, marca Réo.ocima para á praça, preço uni-co 2 contos. Ver á Praia dc Bo-ta^ogo 432. casa 7. (26994) X l
\7"ENDE-SE uma barata Chcvro-* let, 30, e uma De Soto, 30, aprazo; trata-ss Tinto, Garagc Mo-derna c Kupmobilc -30. Tel. 43-23,r5- _ (85231X1
Y^ENDE-SE Ford V 8 34, limou-1 sinc. duas portas, ultima 3»-ris, magnífico estado, ver á ruaReal Grandeza 9S-B, garagc, ode n. 19516. Trata-se. Voluntáriosda Pátria 350, tel» 23-2699

(14832) XI

^UTOMOVEIS — Vendem-
sc dois dc 7 lu sares, cm

erfeito funcionamento; á
. Mariz c Barros 336.

(27461 )X1

¦vrrimv SP •• .... I um sltio em Camno Grand* I" 1' "-"«*»•
V, f . , quarto, sa- com 6.000 1-ranlciras dc um ano _bannoir j; a rua ! 1 vivciro com 6.000 cn-;-rtos cClclnato Lopes, 37. L'.nha Auxl-j 2.030 cavalos de llmao. 1 t--nn-li„r. proximo ca Estacao ("c Terra f nal. 2.000 mamoriros. l."0 n s d-*"ova- (2CC0 > Z| frutas de condc c

\^END2-SE um deposito de ma-v terlal de construçáo, licencia-do, preço de ocasião, á Estradada Taquara 19. proximo co Lar-go to Tanque, cm Jacarépagúá.Tratar com o Sr. Coelho, das 7(26S09)y

, 200 figueiras."T^ENDE-SD o prédio da Av. Tei- cachoeira com boa agua c' *o!ra dc Castro 014. Bor-.uccs- ""í8-0?"-. Tr-tr.r com Arrufl.-.. '
J Vt7" r.111 s?t€ dc Setembro, 155. 1° ân-ysjZit-sr. ;;0363jSi

T^ENDE-SE um bom armazém nav Piedade; informações com oSr. Manuel, na Estrada MarcchelRr.ngcl. 931. (19924IY
\7"ENDE-SE o Café e Bilhares Vi-* torla. à r. Marechal Deodoron. 63. .Vit :ro:. Tratar das 10 ho-ras cm diante. (31915)Y

A UTOMO\rEL Ford, barata, 1920,
pneus novos, cm ótimo estado,vende-sc. Facilita se o pagamen-to, á rua Tenente Posiolo. 39.

(20351 ).X1
A UTOMOVEL — Vende sc umradio Plillco, ultimo tipo, árua Professor Gabizo. 230.

_ _ (93S3) XI
A UTOMOVEL com taxi — Ven--'"^de-se, 1:0003000 de entrada eo restante cm prestações de 200Spor nics; á Av. Gonics Freire £0.(9373)X1

"l^LNDE-SE carro bem calçado,* estado de novo. para pesseioou para serviço, Chevrolet, 4 ei-lindros, por motivo de viagem, árua do Estacio 143, loja.
(14775)XI"l^ENDE-SE Ciicvrolet sôlo dc» ouro, licenciado 1938, por1:200$. R. da Alegria 592, telc-fone 43-8223. (27510)X1"ÍJENDEM-SE automoveis usadosfaz-ss qualquer negocio, eu •tradas desde 500Ç000, presteçõeodc 150S000. Pavão Chevrolcth. 4cilindros c muitos outros, á ruaFigueira de Melo, 184, tol. 48-P845

(32038)_Xl
FIAT — COMPRA-SE

Compra-se Fiat, mesmosem estar funcionando. R.Ávila 102. Tci. 28-0841.
 (14509)X1

OUICK turismo 7 lugares 1928,com taxis c licença, multobem calçado, cm ótimo estado dccohicrvsção. K. Riachuelo 101
xC <0331}XI

Camionette FordVendem-se 2, um 1932: 4 cllin-dros c 1930, proprio para entrega,reCormado e com carrosseria nova;trata-.-.e i rua Bento Llsbõa 116,carpintaria com José Schlcbin.
(2370) XI

FIAT BARATA 514Vcndc-sc toda reformada "de no-vo. pneu. pintura, capota e mo-tor: tratar á rua Bento Lisboa116. carpintaria, com José Schle-
iJ670)Xl
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Lincoln Zcphyr 19S7
l portou. ll.oon ciullonuuriM —

Vende-«e: Luvrudlo 00. (2027f»Xl
.IUICLETAO, MOTOC1CLOS,ETC.

IVfOTOOICLETAS — Oliclna*-»*concòrtoã garantidos
do

cm qual-
quer moto, ntcndc-so A domicl-
lio. Av. Gomes Freire 47, tel. 22-
127 2. (2010.3) XI
TtyfOTOClCLETA Vltorln — 1'ac-
IVX sa-se, com grande desconto,
vantajoso contrato, pequena en-
trada, prcataçõos de 100C000. In-
íorinações polo tol. 27-1154; a r.
O to Slmon 03. Copacabana.(2231) XI

ÕTOOÍCLETA D. K. W. 1037,
com um cilindro, nova. preçoótimo; tratar pelo tal. 42-0840,

chamar ou recado com flotlno.
I14905) XI

¦\TENDEM-SE, por motivo cto vlá-* geiii, duas bicicletas para mo-
nlnos tio 10 a 15 anos, umbus ura
perfeito estado do novas. R. Sflo
Pedro 299, loja, Sr. Armando.

(0318) XI

ANIMAIS
¦\T1S1TEM a Exposição da So-? ciedade Agro Pecuaria; a rua
dos Andrade s 02. (2718) X4

AVIOULTUKA

GANA RIOS — Vondc-sc um g'.'U-
po de Canários legítimos frori-

coses. Tratar com o ar. Mar-
tlns, á Av. Mem de Sá 212, Cafó
York. (27500)X5
í~V»in Intprllp Japonês, úvosLomuaiinit para CIlcUbaç&o
gaios para reprodução o combate,
nua Cadete Polonla 91. Estação
ele Sampaio. (9490) X5

Í3NDEM-SE ovos do Plymouth
branca .selecionados paruincubaçâo c lindos gatos nnso-rãs ,tel. 28-2701. (19036) Xõ

QUIROMANTES

GAUMEN — Qulromantc e S':l-
cncias ocultas revela o ssgre-do humano polo grafologlu e p.'U-colcgla experimental. Trabalho ds

transmissão dc p-ensamjnto. Ls
toda » sina dos piüsoas p:la qui-romancia. Consultas sobre qual-
qacr sentido particular c comer-
clal. Tira hòrosoopos completos?Atende todos os dias das 10 ás 19
lioras; á rua 6. Josó 70, Io a a-
dar. Tel. 22-7905. (2732 )ü 10
Sl ME. AZÊVEDO — Médium cs-

pirita, trabalho! garantidos.Atende diariamente depois das 12
horas, á rito Luis Gama, 14, casa
7, próximo ao Colégio Militar.(19535)X10
\ i ME. JBf.rbnra, espirita vidente,

ouvinte, consulta todos rs
dias. das H ás 20 horas, á rua Si-
quâirn Campos, 10, casa 3. Te-
lerone 27-9611.  (3734) X10
lt/TMET" J08EFINA — Qulromantc

clarlv.idente,' sclenclas ocultas
25 anos de estudo e pratica. Con-
sulta sobre todos os assuntos com
a máximo exatidão. Atende dia-
rlàmtnte das 10 ás 10 horas; á r
Machado Coelho, 63. (2872)X10
TVTMeT MARIA — Professora de

qulromSfâcia e gralologia po-rlta cm suas profecias que tem
sido cartas o confirmadas. Que-reis saber do vossa vida? Vossos
ncgoclos, transações comerciais?
Amor? Separação dc alguém?
Qúereis fazer voltar para a sua
companhia alguém que se tenha
separado? Ide sem demora, con-
sultar a grande sclentista quo vos
satisfará cem uma só consulta —
Atende á r. das Laranjeiras 219.
Das 8 ás 21 horas, diariamente.
Preço da consulta 53 (14955) X 10

. "/•WUIROMANTÈ — Chegou àestã
Capital. Revela com grandeelareza os fatos mais importantes

da vida humana. Sois infeliz em
yossa família ou em vosso comer-
cio ? Nccessltals descobrir alguma
coisa que vos preocupa ? QuerelsTazcr voltar para vossa companhia
plguem que se tenha separado?Destruir algum malefício ? Arran-
jar bom emprego ou prosperidade?Fazer desaparecer alguma dlflcul-dade c outras coisas que estejamao alcance dos mesmos e especie ?Professora do Qulromancla. con-sulta diariamente. Tem andadocm diversos poises da Europa.Gerante o seu serviço. Para ser
procurada á rua Mariz c Barrasn. 180. Consultas cias 8 âo 20 ho-ras.- Maclame Dora. Con.ultas 53;cllarias, inclusive os Domingos.

(15023)X10
- Mme. Hele-na — Sois in-feliz na vossa família ou no co-mercio? Necessitais que se cies-cubra alguma coisa que vos preo-cupa? Quoreis fazer voltar paravossa companhia, alguém que sctenha separado? Des-ruir algummalefício? Alcançar bom empre-

go ou prosperidade? Fazer ciosa-
parecer alguma dificuldade? Que-reis tirar a embriaguez de algu-ma pessoa? Tratar enfim dc to-das a3 coisas, no alcance cie suarenuncia. Garante seus trabalhos.Seus trabalhos hf»o rápidos, since-tos o garantidos. Consultas, 3$.Pôde ser procurada cm sua resi-ciência. Rua S. Luis Gonzaga 655.Bonde: Penha, Ramos c Alegria,si porta — Ônibus Ponha. Aten-rin-.sc das 8 ás £0 horas. Atende-fo também acs Domingos.

 (15014 )X10
Mme. Thcrc Dcslys
Famosa psicóloga elogiada polaimprensa carioca e mundial. Dia-rlamente; A r. dü Lapa 01, tel. 42-2283. (14033) X10

V"K 
LUZ

.Conhecldisálma, qulromantc eaatrologa. colaboradora dc cllver-sos jornais e revistas brasileiros,dá consultas todos os dias; a ruaFrederico Meycr, II, frente a es-taçAo do Meyer. (8709) X10
9. Praça Tiradentes 9IMtOf. ILORIAI, — Mudou-s»para a Praça Tiradentes 9. 1»apd.; ao lado do Cinema S. Jo-S2, onde está ás ordens do seusamigos e clientes. diariamentec'?s 9 ás 19 horas, e nos Domin-.K35' (27fl0)X10

COMPRAS DIVEIIS1S
riOMPRAM-SE roupas da homensc senhoras, maquinas de co=-.tura c de escrever, movcÍ3, tape-tes, cortinas, louças e cri-ta^ pa-gi-se brm, ronp 22-3231; ã rrado Núncio 7.  (23Ci)X!3ERRO. bronzr, tambores c aco

A .IUBOS da lcl ou a com-
bíuar, empres-to com ra-

plilcz, ale 400 contas, sob
prédios c terrenos emeans-
truç&cs, adiante i.<nhciro
para impostos c certidões,
solução rápida e sigilo; a r.
do Ouvidor 89, sob., sala 7.

(05111 )X21
DIANTA-SE tlinlièlro: qualquer

quantia, iob notas projrnlKjo-rins, conaignhçfto tio Jóias, cauto-
lua (Ia Caixa lüconomlea. automo-
vola, morcatloriaB em geral e tudo
que rupre-sonte valor. Tratar com
o Sr. Uanto, fi Av. Mrirjelial Fio-
rinno 114, sobrado, _ (322C01X21
Ã juros bancaria.)
técus de prédio^, construyòcs, p.o-missorias do comcrclantcs, a cjuíil-
quer prazo. J. Leüo, a rua cio Ci\r-Í.IO 71, sob., ua.a -J. Síõlí 2J-QMB.

(3022)X21
rtinlinivA ~ Sal> promlssoriaauiuiituu tlup..oftcas o piipeiscie crodito, Mariu. uun^ia, i.ncer-mediano). Av. ÚiO jjrunco id8,i.0 anaar, das 10 as 17 lioras, eie-vatlor» (21Ud)X2l
l^iíiiiElHO — too alugueis ci"õ

prédios, concer-os o rõüonstru-
çôes. Tratar a rua Viscomlo c.eInhaúma 39, 5o andar. Telefono23-1553. Cia. Territjrlai Ria-ohttclo. (2331131X2;
T íjiNHÊXRpT— Éinpresta-ao sobre^ promissórias e duplicadas; pra-tar com Alfredo, á rua cio Santana108, 1° and. i 19907)Xdl

J)INHEIKO — Üi^ipresta-
se, sob garantia dc

moveis, maquinas de cos-
tura, rádios, geladeiras,
pianos, etc., sem sãhil: do
lugar. Sigilo e rapidez.
Av. Itlo Branco 87 |í>7, 6°
andar, sala 14. _ (9575)X21
TjINHEIRO — Empresta-se "a

partlculcr ou a senhoras quetrabalhem no comercio, á rua c{oRosário, 154, sob. Tel. 43-2421,com D. Esperança. (30371X31

Quiromanie

KHEIRO
Empresta-se sob promis-

sorias. Beco das Cancelas
n. 17, Io. (14496)X21
¥~\INHEIRO a longo prasu, so-•fi-^bre automovels, pianos, gabl-netes e refrigeradores, sem tirarcto local. R. Abilio 02, Chu-mam. Tel. 28-3077, câsa 22.SÜOOrir.tovg >. 188271X21

1 \1NHE1R0 a longo prazej, sobreautomove:s. planos, gabinetes,geladeiras, etc., sem tirar do lo-cal. Gomes, tel. 43-1553, MayrlnkVeiga, 32, sob. ^ (253G0JX21
1~\INHElRO, emprésta-se sobre

promissórias e duplicatas; tra-tar com Alfredo; á rua da Santa-na 188, 1° andar.  (19907)X21
Empresta-se dinheiro sob

promisserias e duplicatas, dá-se carta de fiança e trata-se dopapeis de casamento á 15C000.Procurar Gilberto; á Av. MarechalFleriruo 1Z7-A. 2° ?ndar, sala 2.
_ {32324 )_X21

Hipotecas"— Empresto direta^mente aos Srs. Proprietários,
prédios bem localizados, adlan-tando-se dinheiro para regulari-zar os papeis. M. Sayer. Jor?iaZ doComercio, 3°, sala 322. (265091X21
Pecisa de dinheiro?
LICES? Mão perca tempo. Só comBEMORfUIRA — Empresta parapagainento, em prestações men-sais, o valor da cotação. Vendasde apólices pelo valor nominal,em prestações mensais. Rua Lu;sde Cimòcs 42. Te!.: 22-93S9.

(7593)X21
SOCÍÕ — Aceita-se um parauma industria J4 iniciada ede bastante saída, dr.ndo-cc pre-ferencia a quem tome conta daparte comercial, depondo de pouco capital; para tratar com Jos6Cerlno, á rua Miguel de Frias, 177,Niterói. (201271X21

Empresta-se até l:OOt)$OUO,
sobre maquinas dc costura,inoveis, etc., sem retirar dolujrar, a longo prazo e eom
amortizações mensais. Solu-cão rápida e máximo sigilo.Avenida Ilio Branco n. 87197,¦1° and?r. S. 8 - Edifício SãoFrancisco, com Borgcf;,(0459)X21

i >ADIO Philips — Viuide-Bo umnovo. a rua GeJIO. neral Caldwell,\ 1-1331) X35
rjADIOS da o:.\3líiu, novos n*¦?0003, B:lmont, Pilot, Caclq\i?,etc., toda onda, rhilco 0 vaivu-lis, qiiasi novo, 0001. Casa Maio,Av. Marceh.nl Florlano 221, Io,¦l'l-3ri03L faz trosas. (320DD1X3S
Eadio"lE38s-
e longas com um mês dc liso.Custou 2:4008. Urgente. Rua Vo-luntarloa da Pátria, 113, casa 2.

(0218) X35
Radio fiico, ultimo tipo, posaportugai muito bom, Amorlcit,Eu)ojía, etc. Ver 4 nolto ou Du-mlnjo: à r. Dr. Jublm 8, EnjNovo, por 8005000. (14051) X35
1'ÜADJU imeraoh — Vontlo-ee" 1dc ondas curtas e longas, por4503, inteiramente novo, com 6,válvulas; urgente, motivo3 impo-'rlascs; rüa do R:achuc!o 110,ctisn 1. (3214)X35

t~»ADIO General Electric, bojo e
possante aparelho, em ótimoéstaclo — Vende-se por 3805000,á rua Ubaldlno do Amaral 54.(Avenida Mem de Sá), telefone22-2392, _ (150041X35

Radio Modcrnisslnio" de turiasivttuiu ns ondas eom um mêso dias de uso, vencle-sc por ne-oessldado, por qualquer preço —
Alfândega 230, sob. (D8300)X35
Radio Piiot, 5 vs., 300$, niode-

li3 do 38, a longo prazo,1 con-corta e troca; Vlscondc cie Inhaú-ma 99, tel. 43-2070, proximo ACasa Darlo. (l'46o4)X35
Rádios usados — Magestic,260S: Q. E., 5003; Pilot, 8 vai-vUlas, 600»; R C A Vitor, 320S;Crosley,. 400S; Boyd, 3003; Emer-£on 6008; Philips, ondas curtas,250$; Philips, 5 valvulas, 830-A,836-A e 344-A, a 300S; Cacique,5503; Star olho mágico. 5005; Pi-lot, 2503; American-Brosch, 2203.Radiolette, 2203; concertos de ra-dios, atende-se a domicilio. Vai-vUlas 40°j°, á prazo G. E., Plil-lips e MetrotOne, á rua Senhordos Paisos 103, sobrado. Telefone43-025U _ (3199_1) X35
T^íirlio ModernlssiniO de todasivauiu a5 ondas com um mêse dias de uso, veiide-se por no-cessldade. por qualquer preço. —
Míandega 239, sob. i98800)X3ô"ITIOLIínO Vende-se um ita-liano. do ano dc 1730. A vtliiProfessor Gabizo. 330. (9334)X35
TTEWDE-SE iim plano Gnveauxem bom ostacio, ótimo som.Tel. 48-5445. (2806JX35
*rSNDE-Sa radio B. O., A. tipo* 1933, ondas curtas e longascompletamente novo, preço doocasião por motivo de viagem,valor do radio 3:7003000. Vende-se por 1:600?, rtta Júlio de Cas-tühos 83, ap. 14. (273Í1B) X35
VEMDE-SE ótimo plano alemão,

cordas cruzadas, sem uso, deótimo som, em cor de Jacarandâ.R. Teodoro da Silva 583. Vila Isa-bcl. Tetef. 22-1544, Sr. Agostinho.
(32240) X35

V**ENDE-SE um radfo Phlico em
bom estado, preço barato. Av.Francisco Blcalho 373, c. 3, PraiaFormosa. 127390)X35

RÁDIOSMarcas afamadas, maior prazoe menor preço. It. 7 de Setembron. 105, 1° Prox. á P Tlraden-tes. Tel. 42-3521. (l-150l)X35

jyj AQUI NAS ainger e motoro*
olotrlcos. a poí|uenns prest.i-çôes mensais. Vendem-se e acel-tam-se maquinas velhas cm tro-ca, tel. 2B-ÍÍÜ78, S, Amadeu.
(2151) X40

|»^.".QüINA8 e motores Slnjjer —* cndwin-ae e trocam-se a pres-tnçüca suaves o toda« as íaclll-dad:a. Cuidado com maquinas
pintadas. Teça uma visita comcatalogo; Tel. 43-2315. com PodroOU Otávio. Aceitamos rádios, blcl-clctos o maquinas de oscrovor emtroca dc maquina dc costura.

(2075) X40
Tyjf AQUINAS Stnger, para coser cbordar, perfeitas o garantidos— Vohdem-fio A rua da Constitui-
çftü 50. (23872)X401VTAQÜINA Remington — Gola-

delra elétrica — Vendem-se
por preço de ocaslfto. R. Blachue-lo 104. (C 70Ü31 )X40
ÁTÃQUIMA Slnger, do oosor obordar, 3 o 5 gavotas J. A In-
clustrlnl. Peças, reformas o con-cortas. Visconde da Gávea, 4.(14939 )X40¦j\/i AQU1NAS Singcr, para bordar^ c .coser, vendem-se trôs, umafilmplca por 1503 e. duas de fechar,
por 3508 e 420$, garantidas; Tra-vorsA 11 de Maio 4, entre as ruasPresidente Barroso c Sapucai.

(3106) X40
]\/|ÃQÜÍNAS Singer", para bordar
S e coser, quasl novos, por 1B0$,2G0S e 450$, de 1, 3 e 5 gavetas.Trocam-so, reformam-se o oom-
pram-se. Avenida Salvador de Sán. 74. Largo. Telefono 22-1312.

(3106) X40"]Vi"AQUINAS Singer, coser o bor-**¦*•*¦ ciar, m&o c motores e gCral,a preços baratos, rua do Núncion. 40 (32190) X40
ÇJINGER, com 5 gavetos para co-^ ger e bordar, vende-se á ruaPresidente Barroso 90. (27368 )X40
OINGER — Vende-se uma, gabl-note, moderna, quasl nova, porpreço de ocaslfto. R. LeopoldoFrôls 21, sala da frente, antiga r.tio Teatro. (27436)X40•yENDE-SE motor "DlesCl", de* 200 HP. Informações à ruada Alfandega 47, 4o andar, salados fundos. (8966)X40"17*I3NDE-SE uma maquina Sln-» com 5 gavetas, dc coser ebqfrüar, um motor Singer e umamaquino do mão Singer, por via-gem; á r. Pereira Nunes 247, pro-íJmo ao Boulevarcl 28 Setembro.•' (14309) X40
TETENDE-Sl1; maquina de costura* nova no valor 'de 2:200® pôr8505. Talvez fácllita-se pãi*to do
pagamento, rua do Rlnchuelo 418.(145991X40
yF.MDEM-67?; cluas maquinasv quasl novas, uma para moercartn,. marca "LUa" e outra pRraoafé, marca "Recorde"; as dunscm perfeito estado do funciona-monto. Travessa do Paco 10, 3aloja. (9270) X-10"fTENDE-SE maquina de costu-* ra Singer cm i3*irfelto estado,nova, tendo 1 ano de serviço; árua Leandro Martins 90, quarto 2.Í9230)X40
\^ENDE-SE maquina Singer, cosev e borda, em muito bom esta-do: preço barato. R. Visconde deItaima 181. Praça 11 de Junho.

(27213)X40
YENDE-SE uma maquina Sln-

ger om perfeito estado; á r.Andrade Pertence 28. Catete.
(9403 )X40

Radio — Concertos
Por técnico competente. Rapl-

do e barato. Tel. 22-2392, Sr.Adolfo. (2607) X 35

RADI0S
Os últimos modelos. Para to-des os tamanhos e todos os pre-çoí. Completamente novos, aementrada e sem fiador. Prestaçõessuaves, a longo prazo. Rua Ou-vidor 81 Io.. czq. de Quitanda.(23827)X35

INSTUUMVJNTQS DE MUSICA
A Casa N<;ve3, aluga pianos des-^^•cle 2'js por mês, compra e afi-na. Praça Tiradentes 3/, tel. 22-0901. _ i 13831} >135
ATENÇÃO — Vci;do-se piano^-alomáo, ccpo de metal, cordascruzadas, 3 pedais, pcríelto, citpaitlcular; n r. Zamcnltal 2i. t's-tac.o. (
Onda curta u 1'íu^a' á""""oiivIko coda aAmcrlca do Sul, vende-se por Rs.330&000. Av. Henrique va.adaves17. térreo. (11735) X35
T>lANOS — A Alugadora da ruaA S. Francisco Xavier 431, alu-ga pianos a 203. concerta, afina,compra, tel.. 43-4149. (91ü2)X3liT>IANO PÍeyel meia cr.udaA Vende-se um á rua Biurqueda Macedo 23. _ (117531X35
piANO alemíio Scech — Vende-*• se, de 3 podais, em ooin estado,á. r. da Carioca, 50. (14503 )X35
Piano — Vende-sev um completamente no-vo, com 3 pedals, teclado de mar-fim, còr cloro, por preço baratla-slmo. 7 de Setembro 33. 1° and

_ 114519)X3õ
Philco 11 VALVS. — Vende-seum completamente no-vo, garantido perfeito, pola me-tatle do valor. 7 de Setembro 33.1° aiul.-.r. (14350) X35

PIANOS
Bcchstcin, Winkelman, e

outros conceituados fabri-
cantes. Único agente. A.
Matias; á Av. Rio Branco
n. 25. Vendas facilitadas.
Aceitamos encomendas pa-ra pianos dc qualquer mo-
dclò dc cauda ou armario
diretamente das fabricas.

(13700 )X35

PliIlipiSSiS
Modelo p| 1933. Ondas curtas,médios e longas, pegando o mun-do Inteiro, nas condições maisvantajosas da praça, entrada inl-ciai 150$, o restante em 12 meses.Outras marcas c| 0 valvulas o olhomágico, 1:CC0S si na CASA DOS1SOXS HA DIOS — Av. Itio Hiait-eu ar., Tel. 23-«H«. (92731X33

RÁDIOS
iMULro, piiiLirs, viiniHl*nr preus liarntl»slmns. Fatill-ta-se o nnt;aiiteiitn |{ 7 de Se-ifinhro 38 Te! 43 1171

(13693) X35

LÃS
Para rádios de qualquer marcapor pregos baratlsslmos. R 7 deSetembro 38 Tel' 43-4171

(1303B) X33
MAQUINAS DIVERSAS

ALEMAO — Novo. Von-cle-se po;a torça partodo valor, 83 notas. 3 pedals, te-ciado cie maríiai, coruas cruzadasUrgente. Urujualana 39, sobrado— (Ent. pela casa do Louças).
 iüJ13)X33T>IAXO Fljyzl — Vende-se, ur-«a» p3r:cito C3'.sda doconsírvaç^a; per l:JOO;uúO; aAqulc a;:an 3-7. JJoín Ca Mato.Msycr, tei. 43-.33B, du :i iu íslà li-ras. (1437B)X3j

jpiAIsO. 1:3C0Í, bom e pcríelto.A cm Jaca.anaa, com tociaUo d^marllm, uricnlloslmj; a r. p»r-nandwS Culinar.lca 13, ca3a 1, Bo-tc-oso. . (-0123)^3.}
M. Routmam (Mnrim tirr-, veauc-se norS. Francisco42-2802.

(Mario), largo de3, sala 217. telef.
(3230) X13

dinheiro
A Juros a combinar, emp-esío•^sobre hipotecas de prcdlrs bemlocalizados ate o Meyer. A cu.*»oc lonjo prazo, com direito a r^-gate ou amortlcarüo cm cu:l-,u-rtempo sem bonificaçfto. Ad anta

se por
_ IOÍZjI-.-Õ1 tADIO Logres, de 1033. psguu.do tudo, está novo, cuutoii1:3G0;;C00, vende-se por õ00v0ü0, 6pechincha, ã rua U. Mlnsrvlnu.-O, J-Jtr.clo de £!k. (30289)X3oPilot. pegando " tudo,custou 1:4503300 a dinheiro,vende-se urgente, por 350-000, es-i-i novo. á rui I rei Canec-, 12, bo-fc;a-o- (-0J33iX3ò

moava 1.3

j >AD10

OAOIO Cacique 1S03. c ura ra-c.nncii-o para imp.^s.os e cei vlddcs j J- •'dio pequena tino apto. c-e 5
d-s i^5;1 lrlD valvule-, pegando America do Cul,2n °X^S,: a ^ aljuns Estados. 2:0?. amb-sr. da QuKanda 67, i<>. (19qi7)XC1 noves e com muito volume, nSoJUROti mlnimrm I mlstura. ru.t Jasi des Rsis 319.o

.1

A1 empreeta tíe 10 a 100 con o-,sobre hipotecas do predins ...a'qualquer bairro o cuburb'03 n'í-Meyer. Adlento dinheiro pari i-ipostos m-fmo cm Ju'7o. a ruattamialMM. CS, Z" and. T.-l.VBSl, Silveira. i:oj:3)X2í

Inhaúma, procure Castro.
(14330) ::oj— Veidc-re um rhilco,1 de 0 valvulas. cm perfeito es-t?d~i. não misturn as ost^çôe,. vòtr?5tOC;t. a nn Coronel Pedro Al.ves, 213, terreo. i:0113)X35

A ' Kua Uruguamna 07, vundem-«se maquina bingcr. perfeita egarantida paia coser e ourdar —.leleione 23-2450. U2Gó)X40
AiENÇAO — Compram~Ec~m"a^

quinas do cojtura cm qual-qusr estado; poga-se bem. Uha-mor pelo fone 43-3213 ou a r.Visconde de Itaúna 181.
(272141X40A ' rua General Camara 203, sob.,•^Vende-se uma maquina cie co-ser o bordar, Singer, o preço d;ocasião. (;^42i)X40

/"'íCü-lcílA-SE maquina Slnjjr;'-'cm qualquer estado; paj.i-sese bem; tel. -1J-0JJ2. (lõüll)X-lO
T-jtNÃMO Mareíi - Vende-se' em^perfeito estado, rua do Nun-cio 33 (37143) X-U)

Elns^r, 3805, 3lTo3... £303, 5303, 0003 c. ,. Orlt^nrr novas a 403 pormis, rui Sou a Sarros 131. Eus.Novo, tel. 29-1148; C.-sa Vitor.
(11597) X40

"Y^ENDEM-SE maquinas Singer,para coser o bordar, perfeitaso garantidas; á rua da Constitui-
çAo J52. (32723) X40'CJTENDE-SE umã maquina decostura, novo, no valor de2:200$, por 83$, talvez se facilita
parto do patramento; à rua doRlachuelo 418. ^ (1459)X40

mo-
medido 44,30, 48 e tombem uma cortina emlã com 5 mstros que serVe paraRe.bihete. Edifício Odeon. saio101, 1° andar. (20375)X40

ENDE-Sl3 uma moblÍ'a de sá-

RENDEM-SE 3 manequins* demos e novos de medidr

Mme Oliveira — Mudou-scv/llv^IIUpara Rua Leo-poido 22. Vendom-so vestidos sobmedida, A vista e a prazo, acol-tam-so oncomondas. Val-so o do-mlclllo Tol.; 4B-530IÍ. (32200) XI2
QU1STA 

— Alta costura  mon-teaux o llngorlo. B. PerrelraViana 51,-térreo. Flamengo.
(27357) X43

Vn«t.i<ln<a Exeouta-ao qualquerVtSllOOS (igur|no| Atollor Mlio.Quadros. Copocobono. Rua 6ta.Clara 07-A. Tol.; 27-0700.
(0301 )X42"ACADÈMIÀ

Mme. BERNARD"
RUA DO CATETE, 38 . 3.° AN-DAR — Unlca no Branll, mundial-monte reconhecida. Habüita o dl-ploma contra-mestras em alta con-tura c chapéus em 30 dias, garan-tidos. Atendo a domicilio; cursonoturno a moças pobros. Matrl-culo Sá ató o dia 10. (3322)2Ç42
1928 10 ANOS 1038

Academia de Córte de
Malvina KahaneEDIFÍCIO CAItlOCA, Sala 418Largo da Carioca, SFiliais: rua Paraguai 47 e PraçaSAeriK Penha 29, sob.3Ü0S000e o preço üo curso completo deCórte que habilita confeccionarOH modelo» tnalR dlflvels ciequalquer figurino.Está incluído no preço de R6ia3005000 o livro "O SISTEMA ItE-TANOULAH" que recebe cadaaluna ao terminar o curso. Con-cedo diplomo. Está á venda naslivrarias o método para auto-en-sino. u.A Arte de Córte pelo Sls-tema Retnngulnr" — Nova edl-çfto (em Português) — Preço1158000. Em comemoração ao10° aniversarlo esta sendo organl-2ado um curso completamenteKrutls para pessoas pobres. Ins-crlções e demais Informações naAcademia. (O 7Ô144)X43
MOVEI ti USADOS

A Casa Marques compra
moveis, dormitorios, sá-

Ias de jantar, casas mobi-
ladas, maquinas e todos os
moveis avulsos; é a que me-
lhor pagfa. Tel. 43-4602; r.
Santana 85. (147?Ú)X44
AJA! — Compro moveis usados,dormitorios, salüs, ma-
quinas e casas completamentemobiladas. Prtga-se no ato e atcíi-de-ee com presteza pelo tel. 22-4645. Rua do Rlachuelo 418.

(15130 )X44
A TÉNÇAO — Compram-se mo-vois, pianos, cristais, louças,tapetes, casas mobiladas antigul-dades paga-se bem, tel. 25-2355,Catete 245. (20208 )X44
A TENÇAO — Compramos mo-•"¦vcls, dormitorios, salas do Jan-tar e pecas avulsas, paga-se hem:á rua Rlachuelo 33, tel. 22-2326.

114763 )X44
A ' rua Rlachuelo 33 — Vendem--'•-sc dormitorios e salas do Jan-tar e peças avulsas, tudo por'4*.\alquer preço, liquidação.

(14764 )_X44
\ TENÇAO — Compram-se mo-veis e maquinas do costura;

paga-se bem; pelo telef. 22-4884,á r.'Frel Caneca 310. (3121)X44

pi r*. quinas;132, 2°. AV. Gom?s Frçlro
(20431 )X40

IVla<Mimas de rscrever
RKMIMiTON. IIOVi"l..ÜNIMSKWOOO KICRflf.TImportadas diretamente doa fa.brlcas do America do Worte. Ven»das â vlsr.o e a prazo façam ®eu.«oedldos ü CASA LIMA; 6 ma daMfondeua o 82 Tol 23-5155(C d54t4) S 40

modas

pO'RTE E COSTURA — Mlle.^ Olga, professora tíe córte e mo-dista, aceita serviços eln casa dofamília. Tel. 23-1155. das 9 As11 o das 13 ás 14 horas.
(27042 )X42

/~^HÃPE'US — Aprender, sõ no^ Instituto Brasileiro de Cha-
peus, ens.no rapiclo o garantido,oelos ulrlmos métodos europeus.A aluna desde a primeira aula Jaexecuta o sou chapéu. —• Conferediploma: au*..Y5 diárias: preço aoalcance cie todos; a r. Mariz eBarres 353. Tel. 28-3738

 _ (81373) X42
GHAPE'US — Senhora diploma-da ensina por processo novo e
pratico, a pt-eços modlcos c pe-quenas turmas. Tol. 25-2409.

(15008)X42
GHAPE*US ~ A Escalo Oxforda ultima palavra no ensina dechopeüs para senhoras. Unlca noBrasil que ensina a trabalhar emAntelops a vapor e pelo progra-ma do Departamento do Instru-
çõo, cursos rápidos, confere diplo-nina, aulas a õOS mensais. RuaGonçalves Dias 04. 5o andar, ele-vador. Tel. 22-4275. (813721X42

Altn lilvn' ^ JantarAUO luxO. moderna, com 12peças, lolhcada a imbuia, comcantos redondos entalhados, fcl-ta de encomenda, no valor de3:0003, vonde-se por 1:500S. Ruado Rlaohuelo 418. 14602)X44
Casa Mi^ir^Tnos"1^
objôtos dc arte, foz trocas pormoveis novos e facilita o paga-monto. Vise. Itaúna 147. Tol. 43-43-0310. leme. Tel. 27-0D74.

 (80014)X44
poMPRAMoS moveis dc ~cscri-

torlo, maquinas de escrever,cofres, arquivos de aço, etc., rüaToofilo Ottoni 113-A. Tel. 43-4548.. (142-24) X44

OAI»A de Jantar— Particular von»" de, cum 12 p:<,:i», tolhcada aImbuln, puxadores de gnlalite, rnr-ro« do cedro c multo barato. 11.du Lavrudlo 120, sobrado.
(15023) X44

Vfiifln-ci» um dormi to rio "com
VCI1UC se 10 pCçnSf inteiro-mente do imbuio, ultimo mode-lo, c uma sala do Jantar, com12 peças, por motivo do viagem— Visconde dc Itaúna 507.

 (14817)X44
Vendem-so Particuiar 2vciiucni !>u dormitorios mo-dornos, complétos, mais uma salade Jantar com 12 peças, 3 col-chôes, um «uarda-vcatldos gran-de e sala dc visitas, por motivodo rotlrada. Visconde do Itaúna,SOO-A.  _ (14316) X44
VTENDEM-SE bolo dormltorlo,para caenl, com doz poças o ai-guna movols avulsos, preço dcoeasifto, & rua André Cavalcanti,183- (2021) X44
f^ENDEM-SE para desocupar 1U-gar, moveis o utonsllios pirabarbeoria, ft rua Padre Nobre«a,53, Piedade. (14718) XH

\7"ÉNDE-SE um dormitorlo com» 10 peças; á travessa. Hermen-garda_18. (8830)X-14
\fENDE-8E um lindo dormitorlo" estilo moderno, com 11 pe-ças, completamente novo, que eus-tou 7:000$, que vende pela melhoroferta, pode ser visto das 7 ás9 ou depois das 17 horas, só ser-ve para particular; á Avenida En-gonheiro Richard 182, apart. 1,ônibus A porta, pegada A praça Gra-IjUj (200071X44

^rrÊNDE-SÈ, com pouco uso,» dormitorlo laquoado complo-to, para moças; vêr e tratar á r.José Maurício 28. Vila Isabel
(20042) X44

17"ENDE~6E linda mobilia desala de Jantar com 16 peças ouma geladeira a gás electrolux;tratar com Mario, rua Silva Jar-dlm 18, 1° and.  (02881X44
^TENDE-SE sala de jantar quasl». nova, com 10 peças, rua Sena-dor Dantas 41. apart. 23, lnfor-marjiom o porteiro. (0304)X44"1TENDE-SE para desocupar lu-gar 1 magnífico grupo estofa-do de sala de visitas, estado donovo, côr azul, 5 peças, preço deaoosooo, procurar D. Marlcota; árua S. Pedro 252, proximo Avoni-da Passos. (32272 )X44T RENDEM SE baratisslmo, cris*taleiro ,o mesa elastlca. Juntosou soparades. á rua Campos daPaz, 77, casa 1. (3201)X44

YENDE-SE um grupo estorodo,do sotlm roGa, com 8 poças eduas colunas artísticas, estado denovo, preço 2SOSOOO. Vêr atá ás17 horas, ô rua Professor Gabl-zo, 330. (14904 )X44

|"iuMPRAM-SE e vendem-se mo"vbls usados e tudo que repre-sente valoa» paga-se bem: ã ruaFrei Caneca 160, 22-3568.
íl570) X44

Compram-se moveis^;
poças avulsas. Av. Salvador cieSa 11. rei. 22-5277. (14882JX44
(JOiMPÍtAM-SE — Moveis

antigüidades, pinturas,
prdtarias, cristais, paga-sebem. Tel. 28-3383.

 ( 33DÍJJiX44
/^OMPRAM-Sd moveis do estilo,pinturas, tapetes, porcelanas,bibelota, esi>eihos, bronzes. cria-tais, pratnrlas, lustres, marfinsJóias, talheres, livros, maquinas",rádios, etc. Ribeiro, tel. 22-9105.

(14843)X44
JJORMITORIOS — D sde

430S, salas dc jantar Jes-
dc 500§. Fabricação ga-rantida de imbuia c perob t
em vários estilos modtrilos,
á r. Frei Caneca 9.

 V14588)X44l)ORMITORIO — Vende-se umcom 6 peças. Preço modico, àtravessa Silvo Castro, 37, sob., Co-pacabana. (3233 )X44

Copacabana — Precisa-so umaprendiz e ajudante para cha-polclras; â r. Dias da Rocha 27,apart. 45, 3o andar. (0343) XÍ2
TpSCOLA METRO~^~Dc~Córtê~c

Costura, concede diplomas —
Atende-se das 13 As 17 horas —
Largo de S. Francisco 23. 1° an-dar, sala 18, ao lodo da Igreja.

(3370) X42
T^fíCüL.A-corte, alta costuro, cha-¦" póos, Mme. Herminia, aceitacosturas, corta moldes, papel des-de 33, corta fazenda e prova des-de 8$; A rua da Carioca 12, Ioandar, tel. 42-3590, (30190)X12

]* -QUINAS1 * :35, 4005,

"Yl AQUINAS tíe escrever, grandesc pcrtatcls. das melhoras mar-cas. D'.tas de somar c calcular,manuais c eletrlca3. Perfoitas ngarcntldas: no M:rcado de Ma-quinas, á r. dos Andrados 68. —E. Magalhães. (2740) X40
MAQUINA SINGEK —

Quer vendei ou reformar
a sua? Não perca tempo:
BEiVIGREÍRA; á r. Luis de
Camões 42. Vendas de ma-
quinas recandicionadas co-
mo novas, em prestaçõesmensais t!e 303 a 505. Ne-
gocias ranlcíos e garantidos— Tel. 22-9633. (7507)X4P
MAQUINA dc cníardp.r papel —

Cernira-se um:*: A rua IVii- - .turuna 53, ür. Doteiho. (OlOÍJXIO n. 5

Mme. Amaral -
103. Reformo clcsdc 5S; faz ves-tidos desde 253; corta e provacleiüc 103: ensina chapéus. RuaChile 5, esquina de São Josó —
Tel. 42-1401. (3310JX42
Mme. Eusebio 7a cdXmà:
da. corta, executa qualquer mo-delo dos últimos figurinos em
qualquer ortlgo Lava, reforma,leciona em sua residência, porproços sem competidor Conterediplomas: a r Barão de Itapagl-OC 68. sob (704021X42

T\ORMlTORIO — Vende-se um•^elegante dormitorlo, com 12peças, modernlS3imo, apenas com3 meses de uso, por 1:5003000; arua Joaquim Nabuco 14, apart. 1,posto 8, esquina da Av. Atlântica,-proximo ao Casino, tel. 27-4011.
 (32323)X44

rjORMITORIÓ PARA CASAL,com 10 peças — Vende-se umdo oleo vermelho, cm perfeito cs-tado, com ótimos espelhos ciocristal, preço de ocaslfto 0005000,a r. Hacl. Lobo. 18. (14832)X44
T^ORMITORIO constante de¦Aguarda vestidos, camlsalro. ca-ma de casal e mssinlla por 3805,e 1 de solteiro imbuia, 450a, Ria-cliuelo 418  (140011X44

71^"ME. LOURDES — Alta costu-ra, chapéus, últimos modelosa venda, reformas desde 5$. Ves-tidos feitios, preços modlcos; acel-ta qualquer encomenda, como se-Ja costumes, montcaux, vestidosde noite, passslo; á r. do Ouvidor131, 1° andar, sala 4. Tel. 22-3400.
_ (32332) X42

Mlle. Quadros — Aceitaserviços emseu otelicr. Trabalho cuidadoso.Rua Sta. Clara 87-A — Copaca-balia. (8S83 ) X42
TV/TO DISTA c^ccuta todos os mo-deles recebe cm sua residen-cia, tel. 23-6122, Flamengo.(202301X42
TjRECISA-SE- chapelelra campe-tente c irai cestureira que cór-t: c prove com perfeição: r. Chile

]\/[OVEIS — Antigos ou
modernoâ, compram-se

assim como pianos, cristais,
tapetes, objetos de arte,
etc., paga-se bem. CasaAndré. Tel. 43-6332.

(2721 )X44
TVTOVEÍS — Vendem-se bara-1TA tisslmcs, dormitorios, sales -|t>
Jantar, grupos e outros moveisavulsos, modernos e antigos, narua da Alfandega 173. (27231X-14

¦yENDEM-SE por 7008 mobília dequarto, catai, e uma sala dejantar. R. Conselheiro Laíayettnn^ 87 — Copacabana. (2757)X44"f^ENDEM-SE mobilia de quarto eoutros moveis; Av. Atlântico434, apart. 04. ^27084)X44
VENDE-SE por motivo de via-gem, um luxuoso o artísticodormitorlo completo; tapetes, cio-cil, etc.; ó r. Benjamim Constant34. Catete. (0422) X44
VTENDEM-SE uma cristaleira,etager c mesa elástico, tudomuito barato e tombem se alugao sobrado; á rua da Conr-*-ão 45.

(34Í0_)X44
VENDE-SE ótima sola de jantarcm perfeito estado, moderna,motivo desocupar lugar; r. Cor-rôla Dutra 30, apart. 50. 4o and.

(32377) X44
TTENDEM SE moveis, 4 camas dosolteiro, uma de casal, umguarda -casaca com espelho decristal. Preço de tudo 3505000, ôrua Barata Ribeiro, 213.

(32231) X44
VrENDF.M-SE í.2 peças de sala doJantar, moderna, motivo devlfl/jom. á rua José Bonifácio. 23,Todos os Santos, 29-3374 o dormi -tono. (20325) X44

OURO
— Em Jolaaaté 23çooo ngrama; brl-lhantes, pra-to a cautelas penhor melhorofortn — .1 o.\ i.ri i:ic ¦ \ (io.Mi;s— Carioca ;i7. (15035)X50

TAPEIS DE CASAMENTO

Casamentos a 20$000PKAC.l l).V Itl-IPUIII.ICA I, HOÚ.1!|1|<'« <| IIC t rui ti tíbio preço une/ *. O IIIIWKlliiniinelu.
CASAMENTOS sem cürtldAesilu Idade, ilu ucOrdo com a lei,trntur com Valilemiir .Mutta, dns8 úh III horas. Praça d» Kepuhll-cu li. 1, «obrado. Tel. ÜJ-8333.<5f»SÜ0)X5ü

PEN.,OEr.
T^OiRNEOBM-SE refeições finas-1* e variadas, do assolo absolu-to, sò para um ou dois casaisou poucas pessoas, dc trato; nftoc do pon3fto. Telefone 25-5011.

(9439)X57ÜORNECE-SE ótima comido aA mesa, almoço o Jantar lios, souma refeição 603, vendem-se 30vaies por 603, avulso 2S500, mar-mitos a combinar, família minei-ra, rua da Quitanda 03, sob, tol.23-4081. __ (3303) X57
FORNECE marmitas a domicilio,rua Xavier da Silveira 13, Co-pacabana. Tol. 27-8328, cozinhaestrangeira; preços módicos.

(14122) X57¦pENSAO a domicilio, servida em¦*- marmitas térmicas, preços mo-cllcos. Marquês de Abrantes 44,fone 25-0020. (9467) X57
OENSAO ítalo Brasileira — Pra-*• ça José de Alencar 16-S, tol.25-0367. Pensionistas o mesa ofornecem-se - marmitas. Acelta-soqualquer regime, alimentação sa-dia, sem banha, direção de umahlgienlsta. (80441X57
TVEFEIÇOES a domicilio, em" marmitas higiênicas. Comidafeita com toucinho. Variada. Tel.25-3087. Sr. Mario. (31068) X57
OEFEIÇOES na mesa ou a do-" micilio, farta e variada, cozi-nha de Ia ordem; á rua CorreiaDutra 130. (1438) X57

VENDAS DIVEKSAS
A PARELHOS de iluminação,•^¦abatjours, desde 15$000, lus-tres madeira, bacias, globos e fer-ros elctrlcos — Vendem-se, bara-to; á ruo 13 de Maio 0-A.

(14856 )X60
Õ1LHARES Pujague tipo cluoe— Vendo dois novos para dc-socupar lugar, com todos os per-tonces; á rua Catumbi 27.

__ _ (27035) X30
pOMPRÀM-SE moveis de estilo,^ cristais, porcelanas, lustres,
pratarlas, espalhos, jóias, pinturas,marfim, etc.; Samuel, tel. 48-2037.

(0554 )XC0

 19 —
A RMAÇAO ~ Itotcqulm, con»-**pleto, copa, mannore, oito me-sas folheada:; a r. da Constitui-ÇAo MagaihAüò. (32325) X60

I^iKrõitc do gAs, lenha, carvão ecocke, do todos os ta-inanhos, veuclem-se na oficina es-pucialmcuio dc fogões em geral.Funcionamento garantido, despa-Ohamos pura o Interior, bonadorEusebio 23. Tel. 43-68H1.
(2530) X60

Mau compre um rclrigeruciorusodo, podendo comprar umnovo, cm prestações suaves; naCasa lolanda forto, 145, ruu üru-gualana 145, esquina dc rooíiioOttoni (85033 )X60XfENDEM-SE cofres arquivos cie* aço, moveis do escritório omaquina de escrever, por preçudo ilquiclaçAo; a r. dos Ourives110 Uel. 4il-45-lii. (14223) X60
\^*ENDE-SE fogüo a lenha com6 boens em ótimo estudo deconservação, por 1503000, Av. 28do Setembro J07. (91G8)X60\7"ENDE-&E geladeira eletrlcaperfeitamente nova, uma ba-nhelra grande nova, multas es-quadrlas usadas, á rua Clarimun-do de Melo 76. tel. 29-3810.

 (32117) X60
T7"ENDE-SiE mala armario íran-cc3.a, preço de ocasião, ruaFrei Caneca 0, sob. (20220) X80"l^ENDEM-SE boas armações c?rum bom balcão, na rua SAoLuis Go.l:-,aga 168. (3261 ) X60"RENDEM-SE um cofre regular,em perfeito cstíxdo o tambémmobilia completa; ã rua Pessoade Barros n. 42; trotar na mes-ma, das 14 horas cm diante.

(03922X60
VENDÉM-SE dois violoncelos an"«tlgos e dois arcos de Grand &Bcrnarclelli; á rua Leopoldina 60.E3tação de Piedade. (20091)X60"1TENDSM-SE armações, balcões,armario, cópa. mesas, cadeiras,balanças c panelas, louças e talhe-res, rua Josó dos Reis 20.

(97565) X 60
VENDEM-SE vitrina e cofre; Arua Hacl. Lobo 7. Joalherlo.

(32370)X60
VENDEM-SE materiais, portas,Janelas, caibros o muitos ou-tros e fogões o aquecedores, for-nece-se areia e outros materiais,r. Haddoclc Lobo 143. (32233) X60"1TENTILADOR *"Á. ' E. O. de 16» poig., oscilante, toclo crnma-do. cm estado tíe novo. Vend-*-se
por preço de ocasião, tel. 48-4204.{20433 )X60
VENDE-SÈ para clesjcupar Tu-

gar, a montagem de um boto-
qulm, sendo uma geladeira, vare-
jo cie cigarros, copa. cadeiras eseis mesas com peclra mármore.Dirigir-se por favor «ã rua 1.° cieMaio n. 6 a Marechal Hermes.

(3032) X 60
Procuramos comprar

Prata velha, porcelana, tapeteda Pérsia — Rua Copacabanan. 1.146 — Telefono 27-1349.ARTE ANTIGA(C 705G7)X60

INDICADOR PROFISSIONAL
MÉDICOS

IWHI!
Finos, pelo preço dofabricação

Dói-milorlos de ina-deltas dc lei pa-ra apartamento . lõflSOIlOFolheados com ar-ihnrlo ile 3 c>r-
l>os  .. 7f»USU00Sala de Jantar demadeiras cie lei . (JOUSIJOOSalas inteiramentefolheadas c i 1 ()
peçan  «ooscouVendemos peças avulsas emoveis de estilo.Visitem sem compromissonosso salão de exposição evendas.

Rua da Quitanda, 30
Untre Ruas 7 e Assembléia

(C 70895 )X44

OÜKÍJ, 1'ÍIATA. JÓIAS, ETC.

AJOALHE1HA VALSNTIM,
vendo, compra, troca, foz e

concerta jóias e reiogios, com so-
riedado, à rua Gonçalves Dias. 37.tel. 22-009-1. (2503)X50

OURO VELHO

Bamo do Brasil
Comprador autorizadoPaga ao preço do Banco do IJrasil

Compra Jóias com brilhantes,objetos de pratu e moedas.86 — RUA S. .JOS12' 86Usu. da ruu Rodrigo Silva.1106) XJO

Clinica de Senhoras
do

DR. CÉSAR ESTEVES
Falta de regras, enjoos da

gravidez, hemorragias, coll-
cas, suspensão, frieza, atra-
zcjs e demais perturbaçõesovarlauas, tratamento opo-
teruplco sem operação c sem
dõr. Republica do Perií, llf»
Fone 22-11862, de .13 ás 17
horas. í)ll)X4l

Clinica dc doenças de
Senhoras do Dr. Otávio
de Andrade ~uc «uuirtMC d0 uteru. ova-rite, suspensão, ntrazos meus-trtiais, etc. Diagnostico precoceile gravidez e tratamento preven-tlvo. Rua da Assembléia n. 1152° andar. leis. 22»130l e 27-3750.Consultas das 14 í'is 18 horas. —
Atende „oom hera mareada.

(11 GO) X41
riONSULTORIO"medico -"Alu-
^ ga-se técnica c luxuosam2ntemontado para oculi«to das 8 ás13 liora.s, rua Copacabana 043. 1°andar, salas 112 e 114, no Edifíciodo Cine Roxi; tratar com o Sr.Matos, no Inst Óptico Roxi.

(31343) XI1
Dr. Zefcrino Bastos

Medico do senhoras, cirurgião eobstetra. Eclliicio Ouvidor, talas1003 e 1004, tel. 42-3050, das 10As 12 e cias 14 ás 17 horas.
(10806) X Cl

BR. A. Leitão da Cunha, chefecirúrgico e vias urlnarios cioIIosp. J. Moreira, cons. á 302000.
grátis aos pobres. Const. 45 ruada Quitanda, das 14 ás 16 horas,ás 3.as. 5.as e Sab. tel 23-4033.

(55135) X 41
Dr. Neri Gonçalves

Homeopatia e regimes alimen-tares da pediatria ale nu . Sóatende clinica do crianças, 3õanos de clinica em S. Paulo.Consulta hora marcada, 2a. 4a e6a. das 15 ás 17 hs., á r. da Qul-tanda 57. telefono 27-2351.(18931) X41

Dr. Dormund Martins
Moléstias do Coração, pulmões,aorta. app. digestivo, rins. nutri-

ção, magresa, obesidade craquitismo.
Dr. Dormund Martins

Filho
Moléstias das senhoras — dls-turblos sexuais, crises da idade,corriment.os, vorlees, uiceras, viasiirimirias e cirurgia das senhoras.Consulta, por pessoa: 20:$. Con-sult.orlo: Rua Senador Dantas 118,apto. 011 (das 11 ás 18 horas).

(C 08107) X U
Dr. Washington de

Castro
Cirurgião da Assistência Muni-clpal e da Associação des Em-

pregados no Comercio — Cirurgia,Ginecologia, Partos o Vias Urina-rias — Consultorlo: diariamentedas 17 ás 19 horas, rua BuenosAires n. 79. 4o andar. Re-ldenclo:Tel. 29-0307. (77Õ2)X41
Dr. Artur Cavalcanti
Clinica medica, moléstias dnssenhoras, partos. Consulta de 4

ás 0, cm sua residencla ou em ho-ra diferente com aviso prévio.Aceita chamados para visitas cmdomicilio. Rua Japor', 15, Rio
Comprido. Tel. 28-436 J.

(C 70335) X fl.
H Y D~1rõ~C"È~r S:

Cura radical sem operação peloDr. l.eonldlo Ribeiro. Trav. Ou-vidor n. 33. (C 655231X41

Cura radical garantida por pro-cesso especial, sem operação c semdõr. Diagnostico e tratamentomoderno das doenças dos Intcstl-nos, Recto e Anus. — Dr. RaulIMtanga Santos, tia Fac. de Me-dleina, á rua do Passeio n. 70-2.°
andar. (Edifício Sdusa). Olaria-mente das 11 ás JS horas.

(C 0717)X41

71/TOVEIS — Vendc-S3 ótlmy^?¦¦¦dormltorio com 10 peças, pen-tcadelrA com espelho redondo; ár, Rlachuelo 199, loja. (1503D) X44- oumpramoâ e irouá-1,1 mos por moderno», escrito-rios. cofres maquinas de costura
feindelras, etc. Rua Senhor dotaesos 95. Tel. 43-1208.(77781 »X44
Sala de jantar —/oí 8505v JM M1 vcndc-s« umamodernlsslma folheada a imbuioc forrada a cedro. — Custou hapouco 1:500$. Rua do Rlachuelo418.  (145U0) X44
SALA de Jantar moderna —

Vende-se completamente nova.
Êor motivo ds vlaaem. & rua ao•lachuelo, 310. 3o nncl.. aoart. 2í>.

(32203)^X44
SALA DE JANTAR, com 10 pe-ças — Vende-se uma. tíe oleovermelho, estilo curvo, com óíi-mos cristais c mármores, em per-feito ettadi. pre^o de oeo3i'o,950r-000; á rua Had. Lobo. 13.(2343) XI4

13Ô20JX12 /.nicjcj -14.
srrrnq — Veud=-se r:ea c sô'lc'asala dc Jantar. Rua

OURO-OURO
Aproveitem a alia, a oca-

slão é ótima para os vende-
dores. Brilhantes. Pratarlas.
Não se iluda, venda no maior

comprador.
11, Largo dc S. Francisco, 14

(C 703121X50

OURO
Brilhantes e
pratarlas, cum
pra pelo maior
preço — Ava-ilação Krfltls. — J da L II t III A>1 O N II O b — Kua üruguaian8n. 20. esq 7 de Setembro.IC 61650» X5ti

OURO
R. SAO JOSÉ'. 62

Ate 251 a grama cm jóias, pia-tina Pratarlas. Brilhantes Paga-mos o maior preço Rua Sâo J^-sê02, esq. de Quitando. (32350»X30

^ 1501o) XI4

OURO VELHO
IlftCO DO ROSÁRIO. 1O eompr.idnr mais antigo pagaató 2."íSOOU a grama.BRILHANTESate «?:000S o quilate.1*IÍ AT ARIAS

pelo maior preço.A nniT.NTôRA — Beco do Ro-«arlo l, (Juvto ao I.ergo s. Fran-f V ^ ••iliaçAo gratl*-ne 22-13C5. i27342)X50

m. MIGUEL mo
CLINICA MKDICA - DOENÇASDA NUTRIÇÃO
Obesidade, Magrcza, Gota. Dia-betes, Asmas, Glândulas cie Se-creçõo interna  Eõtpmago, RinsFigodo, Intestinos, Colltcs, Eczc-mos, Enxaquecas, etc.

ONDAS CURTAS
Raios Ultra-violeta c dct. doMetabolismo basal.Largo da Carioca. 18-1° andarFones: 22-1235 e 28-1074.(C 5034G )X41

Dr. Raul Ilocha
(28 ANOS DE PRATICA)Clinica medica (Doenças inter-nas) — Aparelho digestivo —

Fronquites crônicas — Rins —
Coração — Sifilis visceral. Con-sultorio, a rua Rodrigo Silva 34-A,2o andar — 3.as. 5.as c Sábados,das 15 '.í; ás 18 horas. Telef o-lie 22-8483. Resídencia: rua Hcn-riciue Morise 81. Gra jaú.(C 008891X41

HIDROCELE
Heinorroidav, prostatites. an-thraz e varlzes sem operaçAo

e sem dõr. Cons.: «Ias 15 ás 17hs.. a rua da Quitanda ti. 3,Tel. 22-3038.
DIÍ. JOÃO PACIFICO

Vias. urinarias, moléstias dassenhoras. hérnias, apendicites,
tumores do seio e do ventre.

Consultas grátis só das 7 l|2
ás 0 I 2. a rua Frei Caneca 2Í3 —
Tel. 22-0010 (05528)X II
Dr. José de Albuquerque

Mereôes sexuais masculinas,venereas ou nAo. Tritamento da
wpoTENctÂ m moR. do Rosa ri o 172. de 9 ás 19 hs.(1009) X4 1

Uicerasvorlcosdc»das per-VARICES
nas. Curaradical, sem operação e sem dõr.— Dr. Rego Lins — Avenida RioBranco 173. Das 15,30 as 17,30.

(8353)X41

8 CONSULTAS
DR. OSVALDO DE

ARAÚJO
Docente livre de clinica Clrur-

Rira. Operações, doenças de sen lio-ras e *los tirinarias. R. Miguel l*e-
relra ». 38 Tel 20-2".HO -
Consultorlo: a rua Sete de Sc-tem tiro n. 73. Io andar — Tele-fone 2.3-3878. «Ia»i II as 18 ho-
ras (C 32.9131X41
DR. ROBERTO SOUSA I.OI»fcS— Doenças internas — Cora-
çfto, pulmões, bromiultes crônicasIntestinos, fígado, rins. sifilis edoenças nervosas. — Avenida Rio !(tranco 183 — 0° andar — Sa-Ia 008 — Edifício Sul Rio (íran•«lense — Pela manhã, das U as10 horas e a tarde, das 14 as 10horas — TcJ 42-1101. Rua AiresSaldanha n 112. Copacabana —
rei 27-I22Í <C 28050) X 41

IMPOTÊNCIA
— Tratamento garantido. Dr. OS-VALDD LEITE. Rua Rodrigo Si!-va n. 42. 4o andar. á3 rgundas.Quartas c Sextas-fcirrs. c!as 14ás 13 hora?. ti43121X41

GRAUS
I)R. LUIS LIMA BITTEN-COURT, especialista eramoléstias dos
OLHOS, OUVIDOS,
GARGANTA, NARIZ
Com pratica dos Hospitais deNew York e BostonTodos os dias das 10 As 12 ho-ras «> pagas das 10 as 18 horasConsultorlo: — Rua Bnenos\lres. 158 (entr* Andradas e
Uruguaia ni).

Também fai tratamento daCATARATA sem operaçAo nosIndicado*
2771 )X41

DENTISTAS

A LUGA-SE ótima sala para con-* sultorio: a rua da Carioca ê.4o andar. a rua da C.iríoca 6.
132070)X20

I

Clinica de Senhoras |
tl° |

DR. CESAR ESTEVES
Fait a de regrus, enjoos da

gravidez, liemorraglus, coli-
cas, suspcnsfio, frieza, at.ra-
7.0s e denials perturba^oesovarinnns, tratnmento opo-
terapico sem operavao c sem
dor. Repnblica do Peru. 115
Folic 22-0802, de 13 as 17
boras. 01l)X4l¦ 
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DO BRASIL! — QUINTA-FEIRA', 9 DE JUNHO DE 1938
'\ BMAUV03 ao madotra IHOí.«^-motores olc tricôs 1:200y, cuh-
ptdolra de bomba 'JOOJOOU. VcncJ\>-
ho por motivo (lo mudança: ti r.
tíct-c do Setembro 217.^ ('.-013 5)XL'()"\"luo.\-se ou iiHÕrna-aa com

coK'K-< do bairro, (do proforcn-cia Botafogo), uni consilltortoclcctro-dentarlo. ás 3a, 5!l o Sabn-
doa. Avenida russo# üO, sobrado.

(03M) X20
Dv. Silvino Matos ~
com iiB mui»! Bluti dlaUuç6ca cm
Congressos. Oficiais o Cortamons
Nacionais o Incornaokmnls a queconcorreu com trabalhos odonto-lógicos. Longo tlroelnlo proflsslo-nal. Itua 7, 104. Tel. 22-1555.

(3208) X 20
Dr. Silvino Matos -"ffffig
gem completa cio eletricidade paraaplicações dentárias. Dentadurasfiníssimas como porcelana; pon-tes, plvots, corôas cte. Rua 7, 101.

(3208) X 20

llsnco do Brasil ""'*5%
C.mtnfi, Estatística e CououlCurso UrnndAo Júnior — Jornaldo Comercio — Io audnr, saia. 108.

(0344/1-1
Datilografia a^wTÍStoS;:Método pratico e garantido —
ESCOLA MERCEDES — 7 dc £c-tombro ül, Tcl. 43-5355.

132303) XM

Dr. Silvino Matos "7lsAco"
rlglr dentaduras defeituosas e dc•pouca segurança, dando-lhes omáximo dc precisão c estabilida-dc, resolve também os casos difl-cole. Rua 7, 104. Tcl. 22-1555.

(3208) X 20
TV ENTIST A — Aluga-se bomconsultório, na Av. Rio Bran-co 143, Io andar. Tratar diaría-mento com o Sr. Dclmario ouAvelino. (M929)X20
1 \ ENTIST A — Armário — Vcn-dc~sc um dc ferro com pratc-lelras dc vidros e algumas ferra-nicntas. Ver hoje, A rua CândidoMendes. 65. (2172) X2Ü
11/fODERNO consultorlo dentário— Aluga-se ás 23s. 4as c 6asfeiras, das 7 ás 12 1|2 horas, pre-co. 250$. pagos adiantados, fonetardes paraJ29-1131). (1!)734)X20

V^ENDEM-SIíI em bom estado,? cadeira Atlante, motor R. G.S. Cu&pldclra de fonte, lustreJupter. sala dc espera de couro,lavatorio, etc. R. Teixeira Soa-ves 24. Praça da Bandeira.
(27469)X20

Dr. Jaramilo Taylor
Cirurgião-dentista norte-ameri-cano especialista em moléstias daboca. pontes moveis, fixas, plvots,coroas com frente cm porcelana.Serviço rápido c garantido. Pre-ços módicas; á rua Carolina Mevern. 14 — Meyer. (C 151501X20

DR. PLÍNIO SENA
Exames, clínicos c aos Raios Xdos focos dentários; tratamentopela Electroterapia e Cirurgiacom conservação dos dentes, re-sultado garantido. Anestesias re-glonals c gerais pata casos indl-cados com assistência medica.Instituto dc Estomotologla com-picta. Rua do Ouvidor 102. 2o.and. das 9 ãs 13 horas. (9253) X20

1'AKTtiIKAS

Mme, D. Cesani
PARTEIRA DIPLOMADAPelas Faculdades de II. Aires

e lilo de JaneiroAtende todas os dias á ruaFrancisco Mwratorl n. 2. tercei-ro andar, apto. 7, esquina da ruaRíncliuclo (perto da. Lapa), das0 ãs li) li oras .
TeL. 22-1244

(31721) X 55
MME GUIU ~ Porteira dusxtxitau. Faculdades deMedicina dc Barcelona e Rio" —Oferece seus serviços profissionaisá rua São José 27. das 15 ás 18horas. Tel. -12-0705. (84585) X55
Píivtnii"! rsoemia Pinto —idUUidD|ploM(la pohi Es-cola de Medicina c Cirurgia doRio de Janeiro, atende todos osdias; à r. da Lapa 90, 3o andar,apart. 32. tel. -12-6600 a 5 mlnu-tos do centro (71232) X55

SoiiUora íi-ane&m,domicilio, por preçomodloo, excluslvamunte para Ia-mlllns, tcl. 42-5230. (2i)311)X14

TflRANC&S -
*• leciona a

INGLÊS
PRATICO.

Mensalidade
desde 20*000INSTITUTO BItITANNIA

(Exclusivamente para o ensinoda língua inglesa).Jtmi do ruaáeiu J;s, Io andar.
(27487 )X14

IGLES-Irranccs, pratico c teorl-co, individualmente. Resul-tados rápidos. Também pre-rno-dlco c icamaratl. Preços raaoa-vels. Tclcronc 23-5206. Buurquodc Macedo 73, Prof, i'arduly.
(1014e)X14

PílOk-ESSOR Gsorgo Solopertocx-lence de Sanic Francis Co-lcglo ac Nova líoric. crlaclor daaula. de inglês, francôs, italiano,espanhol c latim, o único nestaCapitai quo podo . prepara alunosem poucos meses, pelo seu meto-do claro o rápido. Rua da Cario-ca, 59, 2° ana. Assistir a uma auiaantes do lazer sua inscrição. Li-
çóes por correspondência cie efei-to Incontestável. (72295 )X14
PROFESSORA acclta alunos, indoa domicilio, para curso prima-rio, admissão, piano, teoria e sol-íejo c trabalhos manuais. Lon-ga pratica e preços modlcos, U.iMlmlra, tcl. 27-4234. (14260)X14
PROFESSOR Álvaro C. Martins,registrado, com mais de 25anos dc magistério, leciona cmsua residência' ou na do aluno,português, francês, . latim, mate-matlea, escrituração c estatística.Travessa Miranda 14, casa 2, 27-0684. (7703JXH"OROFESSOR ou professora rc-

gistrada, precisa-se, para lc-cionar o curso primário, das 12ás 16 horas; trata-se á rua Ipo-rang-i, 48, Bamos, das 9 ás 16 lio-ras. Ônibus Meyer-Ramos ou Cas-cartum. (14947 )X14
BROFESSOR — Precisa-cc dcum para Geografia c H. Clv.a 6s por aula. Resposta para32390 na portaria deste jornal.

(32390)X14
PROFESSORA dc corte — Ensi-na pelo método «*Retangular",
por preços modlcos, procurar porMme. Duval; ã r. do Catcte 2C3,ap. 6, 2o andar.' (32332)X1-Í
pORTUGUÊS — Por professorregistrado c con» longo tlri-cinio. curso rápido e pratico, pa-ra qualquer ílm, a preços inodl-cos; vai também a domicilio: Prof.Carlos; rua da Quitanda 66, 1",tcl. 43-5633.  (20268)X14
pROFESSORA registrada, comlonga pratica, oferece-se paratrabalhar cm colcglo, das,8 As 12horas, leciona também francês etrabalhos de agulha. Respostas àrua Saoadura Cabral, 107. a D. V.s.  (202301X14
PROFESSOR Dr. Juvenal M. Mes-* quita. Português. Aritmética,Geografia. Explicador das matériasdas series Ia e 2a do Curso Se-cundario. R. Chile 27, lu andar.Tcl. 22.6717. (31S44)X14

IA Senhora trPfí?
IjAs suas regras são doloro
Hsas c irregulares? Tome as
KCapsulas SEVENKRAUT
|(Apiol-Sabina-Arruda) que fi-> cará bôa.

V venda em Iodas as bõas Far
acias e Drogarias. Tubo 9$J

(3428)X55
COLÉGIOS, CURSOS EPROFESSORES

A RTIGO 100, para maiores dcJ * 18 anos, mensalidade 30$000..Admlsí&o, 255000. Datílografli"•"8000. Rua do Rosário 114, 1° an-Clr.r, tJlcfolie 23-2^88. (2C371 )X14
:T]• para concursos, comeT-cio, exames, etc. Prof. Dr.\Y;,í,hi\jgton Garcia. Coletivasc gerais. Curso Propcdeu-Rosário (2134) X14t'.-

Aulas particulares. De'Port.,
Francês, Inglc^, Matemática, Con-tabilidade, Taquigraria. ctc. —Professores compctentisslmos —"Instituto Brasil" — Uruguaíàna114. 1" andar. (27400) XI4
Admissão a 20$
merclal. C. Militar. Eficlciicla cgarantia. Boletim dc frcqucncia.InsMtut-o Brasil. Uruguaiana.114, 1° c 2° andares. (27303)X14
Cônsul, 3a classe

Preparo no Curso Brandão Ju-nlor — Jornal Oo Comcrcio — fandar. Salas 10613. Tcl. 23-4779(03441X14
^TiOLÊGIO Universitário c CursosComplcmcntarcs — Aulas dorcivlsSo para as provas parciais,•rm pequenas turmas e individual-mente, com o prof. Cliiazappa (doColcglo Pedro II). registrado pelo•Ministério dc Educação e SaúdePublica cm: Historia da Filosofia,Psicologia c Lógica, economia eestatística. Sociologia, Biologia,Higiene, Historia Natural, Latim,Tlances. Italiano, ctc; á rua Gon- abertas as ínscripôc*? na*T~'T'n*n*iiT-.•alves Dias 18. 2° and. (7003) X14 grafil" Elevador5 P(25121)X14

SOLOPERTOS SCHOOL ALLOVER — As turmas dc Inglês,francês e italiano do Curso Solo-perto nao tem rivais. Aulas no-turnas o diurnas. Método praticoe rápido. Fala-se desde a primeiraltçSo. Assista a uma aula antes delazer a sua Inscrição. Rua da Ca-noca 59, 2o and. Salão de con-versaçao. Lições por correspon-dcncia cm todo o Brasil.
172295) XW

SÉNHORITA 
"'"Tiãente,

que qulzer garantir seu futuro,deve entrar para a Associação dasDatllografas, porque, além dePort. c Corresp. grátis, D.-.tllo-grafia c Francês a 105000 c co-locação, terá também entrada 110cinema, com* abatimento. Rua doOuvidor 123, 20 and. Te!. 42-1301.
(32283)X14

Curso Comer

ciai a
Mensais. Em 2 anos. Port.,Arlt.. Francês, Tnglérf, Tat|. Dat„e Corre3p. •• Iiih(ltuto Comerciall«ruHÍl" — Itua Irit^uaiiiiiii 1M.1° o go andares. (17403 >X14

Curso Comer-

ciai em 2 anos
Port., Francês, Inglês, Arlt.,Contabilidade, Corresponden-

cia, Taquigrafia e Datilog.Diplomas dc acordo com alei. Mensal.: ?0$. Matricula»abertas até o dia 15. Largode S. Francisco 14, 2o. CUK-SO MATOS. (26172)X14

Datilografia

em 1 mês
Método proprio. Eficiência ga-rantlda. Devolve-se o dinheiro ca-eo o aluno nào escreva com per-feição. Instituto Brasil; A r. Uru

guaiana, 114 - Io. c 2°. and.
(27410)X14

Datilografia a

5$ mensais
Confere-se diploma. Instituí oBrasil — Itua Uruguaiana 111, i»c 2° andares. (274111X14

Preparatórios

em 2 anos

a 30$ mensais
Nenhuma reprovação nos ulti-mos exames. Eficiência e garan-tia. — INSTITUTO BRASIL —-Itua Uruguaiana .111, 1° e 2o an-dares.  (27412) X14

Preparatórios

em dois anos
(1'ara maiores de 18 anos) —Novas turmas na 3.a, 4.a c 5.a sé-lie. Laboratorio e biblioteca p;«salunos, rrofessores vspeclnlizadus.Mensal.: ,405. CURSO MATOS.Largo de S. Francisco 14, r° e2° andares. (27ãl3)X14

MAN10UKAS
A/IANICU11E — Precisa-se moçabranca, com boa apresentaçãoe qus saja perfeita, para salao desenhoras. It. Haddoclc Lobo 173.

(3371 )X39
I>REC'I€A-&i2 manicure de boa*• aparência, rua Slachuélõ 101.Salão Rodrigues. (15035) X30
PRECISA-SE dc uma manicure,á r. Maranguape 19. Lapa.

(3107)X3D— Tratan\ento ga-liVOlV rantklo — Rugas,manchas, poros, seborréla, e.-tra-çfto do pelos, redução do ventre,injeções e massagens cm geral —Consultas grátis. Rua do Catete,33, 3o andar. Tel. 42-3504.
 (3321 )X39

Taquigr., "f01' método pau-1 ô • lísva — Curso com-p!6to em três meses. Aulas diur-nas o noturnas. 7 de Setembro107. Escola Urania. (3376 )X14

ANÚNCIOS DIVERSOS

APARTAMENTO — Clnelandia.Só a scnhor>de xnaxima res-ponsabilidade, outro igual, cedotíuas vezes por semana. Cartaspara 20410, na portaria deste Jor-
(20418) X

/CRIANÇAS Internas, 805, semenxoval. Colégio Jordão, tis-calizado; á r. Conselheiro Ferraz65. tel. 20-4623. Boca do Mato.M-rer. (3003) X

— Estenogràfacompetente. 1c-eficiente méto-
Taquigrafia
clona pelo maisdo. Mensalidades módicas. ínfõr-mações com Margarida pelo tel.23-7277, entre ás 8 c 11 horas. (32-57) X14

ALIANÇA

INGLESA
(INGLÊS GRATUITO)

Turmas: atrasadas, mc-
dias c adiantadas. Vão cn-
cerrar-se as matrículas.
Rua Uruguaiana. 114, Io c
2° andares. (32136)X14

Bordado a maquinaProfessora diplomada pela Eln-gcr. aceita alunas. Tratar á r.Desembargador Izldro 18a.
(0051 )X14

(URSO ROYAL
csxexo-datIlografim

PRATA DA REPUBLICA, -12 - •;,»
GRÁTIS

Curso dc datilografia durantetrês meses a quem se matricularno mês de Junho. Acham-se

1908—Colégio Batista—-1938

ws láxisCJunho a Dezembro, para candidatos que queiram.prcatai os exames cm Dezembro ou Fevereiro.
I,T',"'m„as ,pc<luenas cl° manhã, ú tarde e á noite; ensino lnten-U\o de poi tugues c matematlea.
naii0^" 4» artigo 100 — Continuam abertas aa matrículas,' "b. ¦?;* 4 S c 5- series de Curso Espoc-laliBario.
dc 15 íi -?5 ^ENiCIfS' EM JUNHO — Aceitam-ao transferenciasdc Io a Jo dc Junho para as l.a, 2.», a.1 e 4.» series do Curin
P^MTOTAR^NOTQRNO1 ° 

^ 
** SCC'*CS d° CUItSO COM"

MATRÍCULAS GRATUITAS o SEMI-GRATUITAS: — O Cole-
,<í?^",UnV' ° ae,u 30" anlvc'rsario. resolveu conceder 2 matrl-scml-gratultas em cada serie do curso gínaslal., alunos ,iue sc matricularem dc 15 a 25 de Junho e cue nrcci.chorem as condições exigidas pelo Regimento InternoTu formações das « ás 18 horasULA JOSK.' HltilNO. -Illi — TEL. -1Õ-366Ü iPonto final do bonde Fabrica

(C

/CARTAS do fiança para alu-^ gueis de casas c apartamentos,entendimento com o antieo Sr.Cruz, r. cio Matoso 117, 28-1258.
(60030 )X/"i.\SAL — Prcclsa-iíc de pequeno^ sobrado, quarto, sala. cozinha,banheiro, casa limpa, resposta pa-pa a portaria deste Jornal para»33'  (9367)X/"1ASAL com um íilho dc uni^ ano e meio precisa de doisquartos comunicáveis, mobiladoso com ótima pensão, só sarvlndoem casa confortável onde não te-ilha outros inquilinos. Respostascom preço para 0003 na portariadeste jornal.

DIURENA

portaria
(0003) X

/COPACABANA Procisa-sc depequjno apartamento mobila-do, com quarto e banheiro, porpoucos meses: cartas para *273-25.na portaria deste Jorual. 27325)X
para os rins, bexl-ga c corrlmentos —Gonorróias recentes ou antigas —Efeito certo. Caixa 5Ç0Q0. RuaGeneral Pedra 100. (2311)X

Inventa-rio naturall-sação c advocacia em geral. ODr. Araújo Vilela facilita custasgrátis. Rua do Ouvidor 183, sà-lll 204. Tel. 42-7302, das 0 iis 18horas. [723151 X
Escritas atrazadas T,sstf°
gratuitamente cm dia, por con-tador registrado, com 20 anos dspratica juridico-comereial, me-diante sua nomeação como guar-da-livrcs avulso — Cv^m módicamensalidade. a partir do mêscorrente. Tc!. 43-5393. Paulo.

(25503) X

DESQUITE riõ

LIVROS
Blbllote-eu do
qualquuivalor e

COMPRAM-SE «i-oa
aoliro qunlqucr aasunto — Nao
vendnni som conoultar u casa
que melhor pugu.
Livraria ACADÊMICA

HUA S. JOSIi' N. <ltí — Te-
leronv Atcnile-seein <l»-Illlcil Io. (S032(J)X
l%y| UDANÇAS ou qualquer sorvi

ço com rapidez, fazem-so dc
lõS a 2Sç cada eamlnháo; pessoalcompctcntc c cuidadoso; rccadoa
para o Arruda. Tcl. 22-7270.

(14365)X
]t/|uDANyAto, 20^. 25Ç e 30^000aYX a viagem, serviço perfeito eresponsabilizados pcia Empresa.Telefono 42-3670, para o Migueldo Expresso Castelo. (14431) X
MUDANÇAS e transportes om¦^**Kcral e para qualquer lugar,a preços baraUssimos, pessoalhabilitado c caminhões dc cober-tura adaptados para quando cho-ve. Tclelonc 26-3273. (27321JX
I^TA-NICURE c massagista —

Atende damas c cavalheiros,chamar Morlcta Zanon, tcl. 22-7038. Av. Gomes Freire 130-A.
(20394) X

T^TA ¦CUveia.idta — Aluga-se ap.^ a cavalheiro distinto. Respos-tas para combinação para òlio,na portaria deste Jornah (3110)X"VTAO assine contrato para cons-^ truir ou reformar seu prédiosem pedir preço ao construtorMarques, mesmo sem compromis-so, tel. 29-1459. (14518)X
representante Arnaldo Gomes" da Fabrica "Campanilc", deS. Paulo, pede ao Dr. EdmundoTartaglia para o procurar na ruaVisconde de Itaúna 515, para as-sunto de seu interesse. (31958)X

PROCURA SE um pequeno apar-tamento, com cozinha, semmoveis, cm ce.sa de senhora só derespeito c sossego, sem radio, pa-ra uma senhora de idade. Cartascom todos os detalhes para 14736,na portaria deste jornal. (14736)X
nOUCA permancncla — Prcci-* se.-se de quarto, independente,
para pouca permanencla. Prefe-recc-se rua do Senado, Av. Pas-sos ou adjacências. Cartas para3255, na portaria deste Jornal, com
preço e demais condições. (3255) X
PRECISA-SE em casa de íamilla,

no centro, proxlmo â Avenida,
quarto mobilado, com pensão, pa-ra dois rapazes funcionários pu-bllcos. Cartas para 27323, na por-taria deste jornal. (27323)X
/QUEBROU SEUS OCULOS? Não
V£se preocupe, vá á r. S. Josc,40, 1° andar, sala 3. Oficina.

(2872)X
Seus moveisvorn®fàShãmè
Cardoso. Lustrador profissional.Tem carteira. Tel.: 20-1048.

(32130)X
SALA de fronte, bem mobilada

e- um quarto, independentes;alugam-se a pessoa de tratamen-to. ou dc responsabilidade. Telc-fone 25-4142. (27322 )X
banheiro anexo — Pre-

completamente lndc-
pendente. Cartas para 2932 na
portaria deste jornal. (2932) X
SALAcisa-se,

SALA bem localisada c conforto,aluga-se a senhor, para des-canso. Cartas para 27251, unpor-taria deste jornal. (27251 )X
TTMA senhora viuva, de todo orespeito, procura uma outrasenhora ou senhorlt-x educada, pa-ra morarem Juntas; tratar à ruados Andradas. 56, sob. (3247)X
SEU FOGÃO E AQUE-

CEDOR TÊM DE-
FEITO ?

Tem eseapamento de gAs? O me-canico gasista Carlos concerta, llm-
pa, gradua, pinta e tira a fumaça,
garantindo economia nas contasTel. 48-3612. (73380

CONSULTORIO
Aluga-so com todas nn instala

ç<5cs; a r. Visconde do ltlo Uran-co Ü7, Io. Tratar a Av. Ulo Bran-co 128, 10°, sala 1001. (2024'J
Moças e rapazes

O Parqúo Comercial, Industrial.Uruguaiana 111, sob., otcreec ótl-mas comlssòcs sem prejuízo deoutros afazeres, para obterem In-formações no comcrcio. (9341
Armazém — Rua Frei

Caneca
Grande o espaçoso, prestando-«o para. qualquer negocia, aluga-cc, informar com o Sr. Almeida,das 0 ás 11 horas no n. 51 damesma rua. (32355

Impressor maquina au-
tomatica Heldelberg
Precisa-se de um competente,A rua 7 de Setemaro, ü3, loja,"Casa Gomes". (32358

BANGALOW
Aluga-se com 2 salas, 2 quar-tos, cozinha, banheiro completo,pequeno Jardim, aluguel 360*000mental!:; A rua Carvalho Alvlm,170, casa XI; chaves no XIV; ln-formações tel. 22-8643. (27441

ANDARAI
Vendo-se o prédio da r. Bela S.Luis, 34, com 4 quartos, duas sa-Ias, cozinha, banheiro, terreno da10x45; preço b3:000$.- (20333

COBRADORESPreclsa-sc dc cobradores ativos,que saibam dirigir bicicleta. Exl-gem-sc referencias c carta do íian-ça. Cartas ao Sr. Sales, á r. B.Aires, 165, Rio. (15019
"Edifício Herrné"

Esplanada do Castelo — Avrta.Graça Aranha 11. 40 — Neste ctli-ficlo, aluga-se o excelente apar-tamento n. 91, tendo uma sala,grande, 3 quartos e danais de-pendencias. Tratar á rua do Ou-vidor 90 — 1° andar. Tel. 23-1825 — Ramal 26. (C70611
Cehso ImobiliárioFeito por funcionários compe-tentes. Preço desde 15if. Edlí. Kcxsala 707, 7.° and. Tcl. 22-3515.

(3357
MEYER

Vende-se o predio sito ã ruaMiguel Fernanues n. 120, com 2quartos, 2 salas, c mais dependeu-cias; tratar ã rua General Camarau. 227, com o Sr. Agenor. (3229G
GRANDE FABRICA

DE COLCHÕES
Encarrega-se do fabrico c refor-mas de colchões para o mesmodia. por preços sem. competidor.Tel. 43-0603, r. Santana 100..

 (20423
ESCRITURARIO

Precisa-se de um, com bòa cali-grafia, que saiba escrever a maqui-na c tenha pratica de fabrica detecidos. Cartas a 0482, na portariadeste jornal. (0402
Coilectioners of smo-

king- pipeFor salc a prcclous, onc apply teRua São José n. 28, Rio. (2005L
Calafate e lustradorJosò Gomes encarrega-se dequalquer serviço do assoalho, ras-pa-sc, betuma-sc e enenra-se.Serviço feito a mão ou amaquina e também assentamentode tacos. Recados para á rua Eva-rlsto da Veiga, 125. Tel. 22-5578.

(32287

HOTEL ELITE
Rua Senador Vergueiro 11 —

Aluga-se um quarto de solteiro,muito barato. Flamengo. (32232
COFRE INGLÊS

Vende-se um tamanfio comer-ciai. a preço de ocasi&o; á r. doRosário 143. (20342
Vidraceiro e papelariaSANTA TEREZItfHAColocamos vidros a domicilio,Papelaria em geral; íi r. São JoftoBatista 13, Botafogo, tel. 23-3541.

(32230
CIRCUITO DA GAVEA
0'tlmo local, aluga varanda,Tratar pc'.o tel. 27-3557, guardaautomoveis. (9435

HIPOTECAS
Particular empresta de 10 a 100contos sobre prédios em qual-quer bairro c suburblos até Mey-cr. Adianta dinheiro para impes-tos mesmo em Juizo. Rapidez; âUruguaiana 93, 3o andar. tel.22-9051. Silveira. (20322
COFRE SECURITAS
Vende-se cofres-fi-ecuritas de ei-mento armado, a preço dc oca-slào; ã r. do Rusario 143. (20343

Rapaz ou moça
Precisa-se para auxiliar de es-crltorlo dc fabrica em Botafogo,

quo tenha desembaraço cm cal-culos simples e saiba escrever ámaquina. Cartas do proprio pu-nho para 9449, na portaria deste
Jornal, observando que o horáriodc trabalho c das 7 ás 3 3 horas.

(9449
Agente dc anúncios

Para Importante guia — Prcci-si-te um profissional ativo, ótl-ma comlssáo; cartas para 14953na portaria deste jornal. (14953

T^NCARREGA-SE de vender imo-^ veis bem localizado.), 5:111 dos-pezas para 03 Srs. Proprietários.Alipio Guimarães. Ouvidor 53, 1°,sala 4, das 0 ás 11 horas. (2C331)X
WNCSRADOK calafate — Josi-"Francisco com pcjsoal hablli-tado c de conTiança. atende des-de 1 comoclo. recados para 43-3130,rua Senador Pompeu 231.

(11934) X
IIVDÍK — Compram-sa bibllo-LlVKvJ téoas e livros usadossoorc toaes os assuntos, median-te pagamento ã vista. Atcnde-sea domicilio — Livraria Educado-— São José 17. (entre CarmoMisericórdia). Tel. 42-3453.

(20321) X
1 USTRAM-SE moveis c concer-tam-sc cm casas particulares,também cneera-se, telefonar pare27-7231. (9175)X
T USTRADOR — Armaçõss, cm-*-i palhaço, concertos do moveis,estuíador Lamartln?, encarcga-so. Tcleíonjs 2S-5323, 23-OiOO e0409)X14 4E-C330. (27434IX

APRENDA | GLÊS BÁSIC

ÈM

INSTITUTO ROBERT JAMES BOTKIN
edifício iviesbla ,» -

(BASIC
MESES! _

KNGLISil)
ASSISTA UMA AULA GRÁTIS

K. do Passeio, 56
10° andar, sala 103

das 8 da manhã
ás 10 da noite

Telefone 22-0003
(C 70596) X14

CORRENTISTA
Importante firma atacadista,

preeisa de um corrcntista com
pratica de preferencia que tenhadiploma de guarda-livros, comboa letra, que seja brasileiro, de25 a 35 anos. Ordenado inicial800$000. Inútil responder quemnão esteja cm condições. Respos-ta do proprio punho, indicandoreferencias para 14934 na porta-ria deste Jornal. (14934

LABORATORIO
Precisa-se de farmacêutico oupessoa com pratica de laborato-rio, que saiba dragear. para au-xlllar do técnico. Cartas com re-ferenclas para a Caixa Postal 1343.Rjo. (3JJ5
Restaurante Santa

Terezínha
AVENIDA JOÃO PESSOA 71PARADA DS OLINDADi-se pensão a domicilio c namesa, acs Domingos angu a baia-na c r.es Sabados feijoadas com-

pletas. Visite este restaurante se
qulzer. (20249
Apartamentos - Casas

Ainda não habitados, para pc-quena família dc tratamento,com ou sem garage. ônibus «ãporta; á r. Nascimento Silva 104.Ipanema. Informações pelo tel.27-7192. (20255
Rocha Miranda — SapêVendem-se os últimos lotes dies-sa desenvolvida localidade da E.F. Linha Auxiliar. Terrenos mc-dlndo 10 x 50. a partir tíe 2:0005em prestações £-3 316. Cia Predial,á Praça Floriano 3Ü39. 5o and.Tel. 22-7690 ou no local: á r. dasSafires 18, com o Sr. AugustoVasconcelos, cm frente á estação.Ioteamento aprovado pe'a Pre-feitura do Distrito Federal.

ECONOMIZE GA SA 20¥ podeis ter os vossos íosSeclimpos, pintados, retirada fumaça,concertado, escapa mento gradua-do, garantindo economia. Tel.22-1366. Miranda. (32200

VIAJANTE COMERCIAL
Para Espirito Santo, Minas e interior de S. Pau-

lo, precisa-se para uni produto novo de grande saida.
Ramo louças. E' indispensável a prova de competen-
cia. Cede-se o mostruario a viajante já colocado quequeira aumentar seus ganhos. Cartas para 20023, na
portaria deste jornal. (20023

Predio no CentroAluga-se o da rua do Carmo 43.Informações com Jorge, 5.° Oficiodos Feitos da Pazonda Publica.Palácio da Justiça.  (27300
Apartamento no

Flamengo
Aluga-se á rua Ipiranga 101,Edifício Guida, proprio para pc-quena família dc trato, com tresquartos, sala, ctc. Trata-se no .o-cal. Tcl. 25-4387.  (15027
TORNO MECÂNICO
Compro, cm bom estado, commesa prlsmatica. 20 a 25 cm. doaltura, 150 a 200 entre pontas.Oferta detalhada com preço para15037 na portaria deste Jornal.(15037

Loja — Cais do PortoAluga-se bòa loja própria paradeposito ou qualquer negocio, narua Silvino Montcncgro 70 (pro-ximo ao armazém 6) . Chaves 110n. 72. Tratar a rua dos Ourivesn. 5, Casa Bclrlz. Tcl. 22-0404.
 . (42327

Grajaú — Bungalow
Vende-se lindo, ainda não ha-bltado. com varanda, sala. doisquartos, banheiro moderno, cozi-nha e W. C. de criada. Preço réis35:0005, lacllitando-se parte.(20441
Renda — Magnífica

No Grajau', pertinho dc Uondes,vendo sois bungalows recem-cons-truldos, rendenuo 26:000» por anovendo por 220:000S. Tratar como dono, plantas, fotografias, ctc.Rua Miguel Couto ir. 33. sobrado.
 (20442

Automovei ClubeCompram-se títulos desto Clu-bo r, 800S c vendem-sc a 1:200¥.Com o Corretor Moniz, á rua Ge-nornl Câmara n. 41, loja. (27375
MADEIREIRO

Vende-se um madclrciro c car-pintaria, com as maquinas se-gulntcs: serra circular, de apare-lho, carpinteira universal o esme-ril. Esta funcionando e tem bomcontrato; pequeno aluguei. Ver etratar á, rua Andró Pinto 107, Es-tação do Ramos. (27371
COSTUREIRA

Precisa-se de uma com bastan-lo pratica de maquina, com moto.para costurar capas dc automo-vels, a rua Senador Euseblo 104
(2737.

Hipoteco — BungalowNo Grajau'. portlsslnio de bonde hipoteco precüo recem-construi-do. por 20:0005, nos juros da lc.pagando 300$ cie comissão. Chaves por favor á rua Botucatu' ü(2044C
Divisão dc madeiraVende-se e:n porfeito estado. :rua Sete de Setembro 217. (2043c

QUER MUDAR-SE?NAo tem tempo de procurarcasa ? Procure Informar-se quaisas condições na Procuradoria deAlugueis de Prcdlos, fundada em1.° de Maio dc 1034, á 1-. GeneralCamara, 340, sob.; tel. 13-5279.(14049
Vendedor de rádiosSenhor ativo c com vasto conlie-cimento na praça, tendo escrito-rio montado, aceita para vender,a comissão, bòa marca de radio]garantindo pleno cxlto. ProcurarOomc3, Largo S. Domingos, 12,sob. (27317

ELETRICISTA
Mecânico que conheça monta-

Keni dc Equipes Dcntarlas; prcci-sa-sc para serviços nas horas va-gas, todo sigilo. Cartas para SSS.Caixa Postal 3092. (27335
Censo Imobiliário

Enche-se fichas com perfeitocroquls c dá-se andamento. 205.Lopes. Tcl. -13-1038, daò o tis Uhoras. (32289
FOGÃO A GA SVende-se 1 "Clark Jcwcl \ com4 bocas e fómo, moderno, com 6meses de uso, á r. Pedro de Car-valho, 54, Meyer. (0463

Palacete na Urca
Aluga-se o luxuoso palacete dar. Odllo Eacelar, 3.5, Urca, propriopara família de alto tratamentoou embaixada, com ótimas a como-dações, tíuas caragec c clemals de-

pendencias. Trata-se no BancoPortuguês do Brasil. Tcl. 23-2020.Sccção Predial. (0514
Auxiliar de cscritorioPreclca-se dc um rapaz, combastante pratica de escrituraçãodo Registro das Contas Assinadas,Duplicatas, sabendo cscrever bema maquina. Quem não estivér cmcondições que prcencha essa for-malldadc. c favor não sc aprcecn-tar, á r. Teofllo Ottonl, 85. (0473
LOJA NO CENTRO

Aluga-se pequena loja, proxlmoá Av. Rio Branco, em centro de
grande movimento; informes á r.da Assembléia, 0o, 1.° and. (27315

FOGÃO A GA'S
Vende-se 1, alemão 4,Junker'\

com 4 bocas c fórno, está comonovo, por mudança, ã r. S. Fran-cisco Xavier, 574 v0462
VENDEDOR

Para colocar assinaturas de ser-viço ulil ao comerciante varejis-ta, já estando *m franco dcsenvol-vimento este serviço. Negocio dcfuturo para pessoa ativa c expc-riente. Paga-se ordenado c comi".-são. Cartas com detalhes a 20307.
na portaria deste Jornal. (20367

LEICA
Reclame da Casa Gcdcy, vende-se uma Leica obj. 1:3.5 (garan-tida), por 3800. R. Buenos Airesn. 145. (3241

Casa em S. Fco. Xavier
Vende-se, á r. 24 dc Maio. 103.Ter. 11x53. Rs. 65:000$. Tel. 43-0702. (3341
Apólices Estaduais?
Tem apólices empenhadas- Com-pro a cautela, pago .á cotação dodia. Cabral, rua Buenos Aires 46.l.o andar. (27354

Cortador "Berkei"
Vende-se um grande, cm pcrfcl-to estado, preço de ocasião. Ver n

.(20233 tratar â rua Larga 1-13. (20103

Procura-se chefe
Escritorio

Pratica no comerciodesta Capital, que escreva a ma-quina, seja contador, para serviçogorai de casa comercial. Prefere-se quem sabe perfeitamente por-tuguês e saiba fazer correspon-delicia em inglês. Referenciasdesta praça indispensáveis. Ordo-nado <00?000. Ofertas detalha-das a 20408 na portaria deste

Fundação Medico-
Cirúrgica

K. S. «José. 108-l-l 0— fone -12-0»T.'I.
Todas cúnlcns: oubliific den-turio. Kalo X. Laboratorio. Ali-tovuehia. Klctrlciriude medica.Serviço noturno e diurno. Cuii-HUltiis aMilsas. Mensalidade: 15S.1-oiMiccc-SK atestado premípciu!com todos exames, lOOSOOO.

DR. ALFREDO PINIIEI-
RO, Diretor

APARTAMENTO 
~

CENTRO COMERCIAL
Aluga-se á rufi Senador Dantasn. 41, pequeno c confortávelapartamento que poderá ser vis-to diariamente, c para tratar áPraça Floriano ns. 3H39 — 2°ar.dar, das 14 ás 17 lioras.

(9470
COLA A FRIO

T E N A X
para papelaria, encadernação, fa-bricaçao dc malas, calçados, cm-balagcm de perfumarias e produ-tos farmacêuticos, rotulagem mc-cnnica, madeira, ctc. Resiste ahumidade. Grande rendimento.Rua Buenos Aires 17 — Sala 11— Tel. 43-2257. (0003
100 contos- FinanciarEmpresto cm obra cm andamen-to c bem localizada. M. Sayer."Jornal do Comcrcio", 3.° andar,sala 322. (1-taCB
TERRENO — URCAVcndc-sc á r. Almtc. Gomes Pc-rclra, com 12x25 c vista marinha.Preço base 5:500S o metro dc fren-te. M. Sayer. "Jornal do Comer-cio". 3." nnd„ sala 322. (14969

Imposto sobre a RendaNão pague o que não deve, evi-te declarações erradas, procure es-,)cclalista. Dr. Pedro, r. 7 de So--embro, 1-10, 2 ° and., s. 217. Tel.12-2802. (3329
CELULÓIDE

Compro cm qualquer estado,laia, r. Chile, 17. (3308
LABORATORIO

Com marca Generica conheci-lisslma, vende-se, nrrcnda-sc ou.'jeita-sc socio farmacêutico, pou-o capital. Caixa Postal 3353.
(32261

ÜMPRESA DE ÔNIBUS
Vende-se boa empresa dc óni-ms. Negocio de ocasião, por preço;onvidativo. Facilita-se muito ca-

.Jltai c bom nerocio; para infor-.nações com o Sr. Amaral, ã ruaJoaquim Silva. 8, tcl. 22-3019.
(15090

Concertos dc Radio
Tel:. 42-9082 c 27-4957

Garantido, r-">klo c barato, or-
çamentos grátis. Atende a domici-Ho. Oficina Radio Wilson; íi ruada Quitanda n. 3. Atende Domin-
gos c feriados. (32351

jornal. (204OS
Aluga-se para escritorio

ou atelierUma sala de frente com duassacadas c um l^all que serve desaleta, Junto ao Palacc Teatro ár. Senador Dantas, 3, l.o and., tra-tar no mesmo local, com D. Zilay,
(15044

1° ANDAR
Aluga-sc um, com t salas dc

frente tíe rua; Ourives n. 52. cs-
quina de Altandega; Informa-se
no Cafc Roval; não serve para fa-
mllla. (3361

Contador diplomadoRegistrado, com 30 anos dc ida-de, ex-promotor de Justiça, cmMinas antigo professor cie con-tabilidade cm Escolas tíe Comer-cio oficializadas, tendo 15 anostíe pratica através da sua passa-gem por Bancos c firmas comer-ciais importantes, dá aulas de contabilidade pratica, l'az escritasavulsas, contratos e dlstratos so-ciais, abertura de livros comer-ciais c fiscais, declaracões para re-gistro de firmas individuais e so-ciais e do imposto sobre a rendarequerimentos e pagamentos jun-to ás repartições publicas, pro-curaçces de proprio punho, detesas fiscais, recibos, põe em dia es-ciitas atracadas, procede períciasc verificações, enfim, tudo que dizrespeito a profissão c suas ncccs-sidades. por preços modlcos e se.,viços garantidos. Aceita colocaçãoefetiva. Recados tclefonicos paruo numero 23-1901 ou carta para ar. da Quitanda, 03, 2.» and., aocontador Vicente Pereira de An-drade, nesta Capital. (fa 70003
GUARDA-LIVROS

Para negocio interessante c dovantagens mutuas, precisa-se cn-tciidimcnto com o maior numerodc guarda-livros do Rio. Solicita-dor Gonçalves, r. dos Inválidos 100.Posto tíe estampllhas. tel. 42-9481.
(1501Í

Carrinho Berço
Estrangeira, quasl novo. preçodc ocasião. Ver c tratar á r. Au-gusto Severo. 74, apto. 3. (0005
Farmacia — MedicoCompra-se ate 15:000í000, com10:000?» á vista c o resto a com-binar. Informações tcl. 43-5370.

(9319
Quer bòa saúde?Está doente ? Quer saber o quetem? Mande nome, Idade, profls-são c envelope selado c subscrito

para a resposta, ao Pr>f. C. Cas-
quilho, a Tenda Espirita Frater-nidade, á r. do Acre. 49-A, sob..Rio, c terá consulta Grátis. <27413

TELEFONE
Cede-se um, na zona bancaria ccentral, sem pagar deposito; es-crever a 32343, na portaria deste

Jornal. (32343
Vende-se - R. Paisandú

Mogniflco terreno c| 22.50x03.00ms. Tratar: "Prolab", Quitanda.45-A. 1.° and., salas 21-22. (15047
Areá dc terreno —

Vende-se uma quadra com tresmil metros quadrados, mais oumenos, em ótimo local, proximoao En.° Novo. a dois minutos dobonde de Cascadura, proprio pa-ra construção de uma vila dc casasceonomlcas, com frente para a rua,
que e calçada; tratar diretamen-te com Jo3Ò Lopes, ã r. Gonçalves
Ledo, 77, loja, das 10 ús 12 horas.

(3335
Mistério? Duvidas?

A Agencia Fiel dc Detetives des-vendarã com sigilo. Largo S. Fran-cisco, 36, 1.°, s. 14. Tel. 42-1453.
(3600

Carregador de carrinho
Precisa-se. com bõas referencias.Caca- Lucae- Av. Tarsos, C6-3 J

fundação Medico-
Cirúrgica

S. JOSE', 110, l.o, TEL. 42-0473
Exame completo dc urina 30$.

Sangue: Reação de Wasscrmann,25$000. Fezes, Escarro, 25$000 
Vacinas autogenas 12 — 009000.
Consultas avulsas, qualquer espe-
cialidade. 20í000. (3373

APARTAMENTO NO
FLAMENGO

Vcn^e-se sob modalidade
dc pa\vmcnto os mais fa-
voraveis esplendidos apar-
tamentos de esmerado aca-
bamento com 11 peças —
Edifício cm centro de terre-
110 proximo a praia de ba-
nhos belo terraço, residen-
cia própria para família cie
alto tratamento; á r. l'ai-
sandú 48, (Pálacio Marma-
ra). Trata-sc no Lar Bra-
sileiro, 4o andar, secção dc
vendas de imóveis; á rua
do Ouvidor 90. Tcl. 23-
1825, ramal 10. (3140,"»

Encaixotamcnto c'e

OVEIS
E louças c cristais com garan-tia e preço modico. Rua de SãoPedro na'. 307 c 303. Telefone43-5313. (14900

LOTERIA FEDERAL
Resumo dos prêmios da loteria'}¦ 4-J. extraída cm 11 ilc JunhoCli.' 10311.«1U2 (H. Paulo» . . . ÜOOíOOOV'ãnSl ,s- Paulo) . . . 30:000*' 'CutRibaj . . . fnOOOS0232 (Riol  2:(>00.í¦2002 (Minnsj . . slflisn (8. Paulo) . : : iíSoo-Í703(1 (Rio)  l:ãOOS24235 IP. Alegl-C) . . . 1:300.$mala 13 prêmio» dc 1:0005,lide 500S, 15 dc 200S, 100 dc 100S,800 ao ÚO-S, 1.200 de -10S pnra osbilhetes terminados com os doisúltimos algarismos do 2o ao

prêmios o 3.00U do -lOs pnra oabilhetes terminados em 2.
SITIO

Vende-se um na estação
de Morro Azul, 800. metros
distante da estação, 3 ho-
ras do Rio, casa nova, ins-
tala-jôcs sanitarias c cie-
tricas, animais para rnoii-
taria, três nascentes; Tra-
ta-sc com Lisboa; á r. da
Candelaria 80, 2o andar,
tel. 23-2743, das 14 ãs 17
lioras. (27358

.gsr |
~7r

FRACOS e
ANÊMICOS

TOMEM
VINHO'

CRE0S0TAD0
de JoArt da SilvaSilveira
GRANDE TOKTCO

(24213
Rua Santa Alexandrina

PRÉDIOS
Vende-sc dois grandes,construção antiga, ns. 479

c 487, terreno de 38 mc-
tros de frente por 220 de
fundos c um outro menor
construído nos fundos. Os
prédios precisam reformas,
listão alugados cm como-
dos. Preço 70:000^000. Pro-
prieíario; ã r. Maria Qui-teria 51, Ipanema, até ás
11 horas oú á noite depois
das 19 horas. (20313

TÍTULOS DE
CAPITALIZAÇÃO!

Bemoreira
Compra qualquer. —

Negocio rápido
R. Luis de Camões 42.

(7600

Ótimo
Apartamento

Aluga-sc á Avenida Mcm
dc Sá n. 108, para casal ou
solteiro. Fiança ou deposito,liSOÇOOO. Tratar: B. Aguiar
& Cia. Ltda. — Av. RioBranco n. 87|97, 6o andar,
S| 14. Tel. 43-4225. (957S

IMPOSTOS
Abertura de negoclos. tr->.nsfe-rendas, registro dc firmas, re-

querimentes c para todo serviçode .Repartição Publica procurema Agencia 4<Excelsior". Serviçocriterioso e barato. (Informaçõesgrátis). R. Alfândega 143, Io. te-lefonc 43-3578. (32247

FOGOS"ADRIANINO"
Vendas das S as !!'J horas,diariamente, inclusive aosDomingos s'iR. VISCONDE ITALN.V, :»:ilRio dc Janeiro¦ (C 70392

Av. Epitacio Pessoa
Vende-se lindíssima resideneii,

cítilo puramente colonial, comótimo acabamento, sendo dois pa-vlmtntos. com 5 quartos, 3 sala.-?,
copa. cozinha, 3 banheiros, garagee quintal regular. Tratar: !•'. R.
de Aquino & Cia., L|!a., Avenida
Rio Branco 91. 0°. salas 1, 3, 5 c 7.
Telefone 23-1830. (15103

Fotografias do Dr.
Gctulio Vargas

Emolduram-se desde 10ÇC00 asmaiores. Preços á vlota e a pra-zo; telefone por favor para 28-4014.
chamando o Sr. Oliveira. (323SG

Apartamentos para
casais

COM TODAS AS COMODIDADES
Alugam se. em cdificio novo. decimento armado, á rui GeneralCaldwcll, 113. esquina da ru.i Vis-condo de ItaúiM, com elevador,apartamentos com sala. quarto,banheiro completo c Uitchncttc.Ponto central. Trata so na ruido Ouvidor. 59. 3o and. (3243

CASA — BOTAFOGO
Para família do tratamento 2

pxvlmcntos. jardim. 3 salas. 4
quartos. 2 banheiro. 2 terraço? e
grande área. ã rua Sorocaba. 302.Chaves no Armazém Si\o Jofto Ba-tlsta. Tratar no Cdificio Standard,sala 215. (3230

COMPRESSORES
Para garage c pintura Eruncr.Curtis. Kcllogo. Vende-se de 1 e 2cilindros. 10 motores menofaslcõs.Praça da Republica 199. (274S1

VENDEDORES
Que trabalhem na praça em

qualquer ramo de ncjoclo. podemganhar multo dinheiro, sem pre-Judlcr.r as suas atuais ocupações.Também aceitam-se pessoas apre-sentavels com pratica de vende-dores. Boa comissão e um grandefuturo: tratar com o Sr. Paulo,rua Mayrlnk Veiga 23. sob., das8.20 às 10 e das 13 ãs 17 horas.
(27467

Legítimos franceses
Particular vende 20 canarios dc

puríssimo sangue, sondo alguns
premiados. Tratar com o Sr. Mar-tlns, no Cafc York, á. AvenidaMcm de £á 242. (27490

Capas de Gabardtne
Vendemos dos tipos mais mo,dernos c n preços de fabrica, á r.Buenos Aires, 17, 1.° and., s. Ji.

(9601
Ha escápamento de Gás
no seu fogão c aquecedor?,

Tem defeito? O mecânico ça-sist.i Batista concerta, gíadua.limpa c pinta, garantindo eco-nomia. Tel. 29-1328. (3304
CERAMICA

Vendem-se louças diferentes for-matos. Jarros, bichos c grande sor-tlmento de formas, maquinas paraoleires c multo zinco, moveis exis-tentes na antiga Tabtra RamelroRibeiro; r. Conselheiro MajTlnt380ÍC2; tratar Lino Teixeira 11.Fone 48-5620. (20279
LUXUOSA SALA

Dc Jantar com 12 peças, folhea-das a imbuía, modelo '.ultimo, no.valor dc 3 contos; vende-se por1:500$; r. Riachuelo 418. (15140
Geladeira cletrica

Vende-se uma 3 pfs. das 15 As1G liorns. Av. Rio Branco 183.sala 606. (32363

MAROMBA
Para 40.000 tijolos, uma torbinatrancis 45 KP com 30 mts. canosdc ferre; um motor 45 KP. umamaquina de fazer blocos de ei-mento. Praça da Republica 199.

(27433
BALANCE'

Para cortar sola. uma maquinaBlack, vende-se. Praça da Ro-(.DSaa publica 103-

Moça para cscritorio
Preeiea-se datilografa. Das 15ss 15 horas. Av. Rio Branco 183.sala C06.  (32368-
IMPOSTO prediãíT
Inscrições tíe acordo com o de-creto-lel 157. Encarrega-se dasdeclarações, plantas c demais cxi-gencias desde 5Ç. Procurar Sr.Almeida, tcl. 42-3136, das 9 és 17heres. (2746<£

RADIO
Precisa-se montadores espccia-lizadcs cm flaç&o dc aparelhos,radio, sabendo lèr sehemas ou dia-gramas. Fírrcvcr para 3442. n*portaria deste Jornal, declarandoordenado desejado». Podem-se re-127482 fercncisis. .13 ii»

1
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BNFB1TE SIA MESA COM AS LINDAS CORES IIA I.OIÇA
MODERNA DK IIACKELITK

mara E L O P A X
KcHlHtcnclii — Elegância — Conforto — Kconnmla

SI o neu rornccedor nao tiver procuro o deposito ila
fabrica, omlc existe grande variedade.

RUA DO SENADO, 213 — Tel. 42-6200
l7ü3o

ia, -

FERRO VELHO
Compro qualquer quantidade cio

metais, maquina3, fogCca o mudei-
¦ras c tudo que represento valor,
rua do Livramento C2|31, -'one 43-
0179, Braqn.  ÍV.-S

Empregado de escritório
Preclsa-sc de um, eom bastan-

tc protlca do tudos 03 serviços do
c3crltorlo o que dê referencias. Es-
crever para a portaria desto Jor-
nal para D351, indicando o orde-
nado mínimo quo pretende ea-
nliar, (9351

LARANJAL
Vcndc-ac a 15 mlnuto3 da Es-

tação dc Queimados. E. F. O. B.
com 3.000 pés de laranjeiras, ten-
do Ja 300' caixas o 2S0 de aipim,
tendo 3 casas, sendo uma cte hè-
goclo, fazendo boa féria! ver e
tratar com o proprietário Alíre-
do Meireles, no local: à Estação
Rio D.Ouro, cm írente a granjji
d.i Revista, na casa Io de Janel-
ro. •• (14702

Soldador elétrico
Caldcireiros »— Precisa-se na

Cia. Federal dc Fundição; 4 rua
Nerl Pinheiro 70, Estaclo. (14748

LOJA — CENTRO
Aluca-.sc por contrato, superior

loja situada na travessa do Bo-
sario, ficando vaga cm 30 do cor-
rente mês. Aceltam-se propostas.Tratar com o Sr. Souto, A rua do
Ouvidor, 169, Io and., sala 120.

(3218
BOM EMPREGO DE

CAPITAL
TERRENOS EM NITERO'1

Vendem-se 2 Dons terruuou pron-tos para ediflear, bem situados,
com bondes A porta, sendo um na
rua Clnco de Julho, Junto ao pro-dlo 447 e o outro na rua Dr. Go-
raldo Martins, Junto ao predio dá
rua Proíessor Miguel Couto, 445;
trata-se na rua São José 108 e
110, loja, Rio. (3219

VENDE-SE
Precioso quadro pintado om co-

bre de Amberger, reperesentando
Cristo crucificado, tendo ao lado
as trés Marlas. Mostra-se oortlfl-
cado do quadro; á r. Üo JcsS
53, Klo. (20360~ 

FLAMENGO
TERREFO PARA APARTA-

«6 MENTOS

Vendo-so A rua AlmlrRiito Ta-
mandará n. 30 casa ccjm torreno
com 17 x B0, . planta uptovada
pelo. regulamento ,.*'<ntl*so t>Wa
apartamentos a GO0J000 o metrô
quadrado. Tratar com o pfoprle-
tarlo polo tel. 43-07fl3, (80361

MEDICO
Farmacêutico, oú pessoa Idônea

quer-se para sócio, colin capital,
pára uina policlinica, J.& t*m a
rarmacla, consultórios c tudo. Te-
lefone 29-2S70. (32258

VENDEDOR
Ciúer-èe para reputados sabo-

notes especiais, conhecimento do
ramo e referencias absolutamen-
te indispensáveis; rua Dois de
Dezembro 131, das 9 ás 11 horas.

(32241

Cortinas
Toldos de lona
Tapetes
Moveis esto*

fados
comprem em .

10 PRESTAÇÕES

CASA FERNANDES
RUA SETE DE SIITEMBKO. 18(1

Tels.: Ü2-4O04 - 23-0B78.
(2T05"INVESTIGAÇÕES" — Vigllan-

^_^_^_^__. clfts o Informa-
WBK" Vjtts com sigilo
luimBr- absoluto. Paga-

ineuto ao t«rml-
nar — lietccilvc I.IM.V. — Itua
du Cnrlocn. 10 . l". «ala 4. —
Tat. 23-7655.*' (913

Apartamentos nó Lido
Aluga-se um, á rua Ministro

Viveiros de Castro, 97, com 3
quartos, sala de Jantar, garage e
mais dependências. Aluguel 5503
mensais. Mais Informações pelo
tel. 25-3858, aberta das 14 ás 16
horas. (14731

Dirigir automóvel
Particular, prepara com eficien-

cia candidates de ambos os serres,
em carro apropriado e moderno, a
qualquer hora, mesmo os domin-
gos e ferlado3, peçam informações
?ara a portaria desto Jornal para25783; (26763

BOM EMPREGO DE
CAPITAL

PRÉDIOS EM NITERO'1 .

Vcndcm-so (5 predios, dando
bom rendimento todos multo bem
situados, com terreno o Jardim,bondes á porta nas seguintes ruas:
rua Professor Miguel 437, 441, 445
e 446: rua Dr. Geraldo Martins,
163; rua Clnco do Julho, 447; tra-
tar á rua Sáo José 108 e 110, loja,
Rio- (3219
TERRENO PRECISO

para alugar que esteja murado,
com agua e C3goto, náo multo
longa, ofertas; á rua S. Pedro 88.3° andar, com Valter. (20230

PORTA
Para varoto dc frutas, docos ou

similares, aluga-se. á rua do c,v.-
totó, 72. (3205

Sobrados no melhor
.ponto dama do

Quvidojr
AJuijam-E2'2 ceubados da recons*

t.-uii', pacUn.clo ò .-pretendente fa-cor ai clli-lt-fejos a sru critorlo. Sor-
VldoS por elevador. Tratar no Aoílvmdo Lòícrtco; á rua-tío OuvidoriS9j  . (**.:n.*!

VÊWiMiDÕEAS"-
ríoc'.---.-so- com pratica dó veu-das a domicilio, para produtos dé

çrands aceitação, ótima comissão,a rua di Coneoicáo, 13, das 0 As12 hora.;, H4T02

Caldcireiros de ferro
Preeisa-sa de bons oficiais, árua Gonarai Podra, 133. (.1192

Drogoria, laboratório,
farmácia

Aswioía-so ou compra. Farina-coutico Nloac, á rua da Quitanda'-51'- r..- V -.*., . (2üi3d
BINÓCULO ZEISS

Vende-se binóculo Doltrlntcm,8 x 30, preço de ocasláo (para cor-rida). Casa Gedey, á rua BuenosAlr6B. 145 (3j45

Restaurante e bar
Traspassa-sc bom oontrato de

uma loja montada para re3-
táurante e bar em ótimo ponto.Assim como tambem se vendemos moveis c utensílios nela eleis-tentes. Fogáo a olco, grande frl-
gorlfico elétrico, mesas, cadeiras,louças, panelas o demais utensi-
Uos. Tratar á r. S. José 7

(9308
FABRICA

, Arrenda-se uma fabrica comple-
tamento Instalada, de facll ada-
ptaçfto pora qualquer industria,
com amplo espaço e mai3 de 1.03o
metros quadrados do colistruçáo
de estrutura do aço, com abun-
dancla de agua e próxima ao bon-
do em bairro do todos os recursos.
Aluguel módico om condições fa-
voravels. Tratar â r. do Merca-
do 2-2, 3o and. com o Sr. José
Dantas, ou polo tel. 23-1050.

 
'(28.833

0'tima colocação
Prcclsa-se de dois senhores, paracolocaçáo de futuro, margem de1:2008 mensais; á r. Ramalho Or-tigáo n. 9, 2°. and., sala 9. E:cl-

gem-tm referencias c tlno comer-clnl- (14050
Casa em Botafogo

Aluja-ss moderna, com garage,a. r. 19 do Fovorolro 69. tratar namssma das 14 ás 13.30 nas Ee-
gundas, Quartas o Sextas-folras
ou polo tol. 43-93-35, com Godinho'

(3'1.8á2

Duas salas de frente
Traspastnm-se duas lindas sa-Ias de frento, com ou sem insta-laçáo completa para alfaiataria, áruá: Sete de Setembro, 101, sob.(canto), á Av. Rio Branco, entra-da pela Cosa Lopes Fernandes, 1°and. (3273

Carioca Street, l(?— R o o m 4.
cali; Mr. i.lma. —
Tel. 22-7555.

(149S
ESCRITÓRIO

Aluga-se ótima sala clara e espa-
cosa, A Av. Marechal Plorlano,10, sobrado. Proxlmo no Tesouroe Prefeitura. Trata-se na sala 1 domesmo pavimento. (26520

LOJAS

FOTOGRAFIA
NSo boto seu dinheiro fora com-

prando maquina novo. A CasaG-odey, á rua Buenos Aires 145,vende maquinas (garantidas), porpreço de grande ocasláo: ContaxIT. obj. Sonnar 1.2; Loioa III Aobj. summar 1.2; Exakta ob].;Tcssar 1:3.8; Velta Cromada: Bos-sa; Rollelllcx e multas outras.Tole-Objetlvas da Lcicn c gran-de angular. Ampliadores de todoo tamanho. Tambem íaz trocadando vantagem para os íreetie-^Si: '¦_ (3243

FARMÁCIA
Vende.se .Informações por oar-ta para 3358, na portaria deste

t-*s»l (3258

CORRESPONDENTE
Precisa-se, para importante firma desta

praça, hábil, bom datilografo e conhecedor do
cargo. Dá-se preferencia a quem fôr estenogra-
fo. Ofertas com pretensões e referencias para3099 na portaria deste jornal. (3099

CERÂMICA
Vende-so ótlmamente Instàiadtíe situada eom desvio próprio daE. P. C. B., sorvida a oletrlii-dado e tem tolefone*. A Insta-laçáo e própria para manilhas etodos os tipos de tijolos. Motivoda venda é o proprietário estarausente da Capital. Tratar comFrancisco Tavares, á r. FellsbeloFreire. 181, Ramos: ou á Av. RioBranco, 103, 4,°_s._8. (91601
Encaixotamento dê

Posto 6 — Apartamonto
Vende-so A vista oU a prazo, em

luxuoso edlílclo, Junto no mar, j>°
Andar: 3 quartos, quarto de eta-
pregado, grande living, varanda ô
demais comodidades, garage. Ver
e tratar á r. Joaquim Nabuco 43.• .._.: * • (S1384

COPACABANA-POSTO 2
APARTAMENTO

Aluga-se excelente apartamen-
to & Kua Ronald dê Carvalho 95,
PALACETE OCEÂNICO — exclu-
slvamente familiar. Trata-se á
Praça Floriano ns. 31/31) — 2o
andar — Telefone 22-7000.

(8829
Copacabana — Posto 6

Vende-se por 230:000$ ou alu-
ga-se por 1:2008, com contrato,
uma cosa centro de Jardim; A rua
Conselheiro Lafayetto, 87. (2756
LOJA — RUA URANOS

ESTAÇÃO DE RAMOS

Aluga-se esplendida loja dc es-
quin», prostando-se especialmente
para os ramos de comestíveis, café
ou bar. Trata-se á r. do Ouvidor
n. 9g- (13BD8

APARTAMENTOS
NOVOS

; Alugam-se no Edifi-
cio Botafogo, com todo
conforto a preços modi-
cos. Com garage —
Praia de Botafogo, 58'¦— 

Morro da Viuva.
(70519

CHARADAS
Quer : uprondor com facilidade

a compor e docltrar charadas, lo-
gotrlíos, palavras cruzadas, etc *>
Leia o Ouia, do Charadlsta. nova
odlÇ&o á venda cm todas as Ll-
vrarlns, por 55000. (062844

CASIfIMS
mm - AVIAMENTOS

CHAPELEIRAS
Depoalto do carapuça,* 8 artl-

gos para. pliapúus de scunoraa
Rua da Carioca n, lil, sobrado.
Tel. 22-0001. >f-32B

Ford — Comprarse
Sedan ou Coupiv .'Ixo cto* h;jos

de 1835 ou 1035 com motor ivliUi-
ter dc 85 H P., estando om ôll-
mo estado, paga-.?* i'ó b itjhtüv.i
Das 7 As 0 da noite, com Mr.r-
ceio. Tcl. 27-4764. 3010

Piano alemão novo
Vende-so um luxuosíssimo, por

6roço 
baratlsslmo, quast novo,

rgente. Ouvidor 81. Io andar,
csq. de Quitanda, ¦ ¦. . (9*230

DESCÚIDISTA
Pede-se a pessoa que retirou do

urn aiitomovol Paokard, um em-
brulho com fotografias o íavor ds
devolve-lo. -SerA bom gratificado.
Garanto-oo sigilo. | Telefonar para
32-8222, marcando condlçOes.

(14773
Limousine Hudson

Vende-se om ótima .estado, vêr
A- r. -tíantana 202-A. (320114

Últimos padrões e. preços
50'• LARGO DO ROSÁRIO • 70r«'. (Aaiico dn s*) ^J

¦ -a-': (O 63008

:* ; IPANEMA
A' r. Visconde .cJa.-PlraJâ, . 187,

vendo-se esto ótimo prodio, dota-
do dos mals modernas acomoda-
$ões, preço 220 contos, sendo E0
contos à vista,c o restante con-
formo combinação; póde ser vis-
to todos 03 dias, daa 13 âs 17 ho
ras; n&o se aceitam Intermedia
rios, ^^_^ - (005738

Apartamento — Lido
Alugam-sc ótin.o, por C3OSO00 e

quarto pôr 2Ü0S000, com lua o
aguo.. Rua Barata Ribeiro, 03.
_^___ , . (14813

Radio 1938 900$00Ó
Vende-se ondas curtas o longas,

custou á tltu mês, 2:400$. Motivo
de viagem; A r. Voluntários dil
Pátria. 113, casa 2. (9248

iicm) de nua rraquezii. Torne-o
, A piMIdez dn seu ílllilnlio é re-
forte cum caldo e ferro duiido-llie
tudos os dlás

TÔNICO DE CALCIO
[•"ERRO FOSFORADO

Um fonsagradii produto Uos Lu-
lioratorlos dc DÚ FAK1A * (!ln.

It. S, José. 74-ronc 'H-ii.l,
(O 585B1

CORRETORES
Grande empresa territorial, com,

todos os seus títulos registrados,
proprietária de linda área de ter-
renos, com magnífico loteamento
moderno, u 35 minutos da Ave-
nida Rio Branco, com lindas
praias, bosques e- Jardins, em pa-riodo de grande p.osoeridado, (iru-cisa de 5 bons vendedores pafácompletar o sou quadro de corro-
toros. Paga-se comissão vantajo-
sa. Tratar á Av. hlo Branco, 142,
3." andar, com o Sr. Urbano, te-
lefone 42-3812. (20031

Predio e grande terreno
Vende-sn predio anflgo:-porém

com uma grande área de terreno,
11x63,75, próprio para grilhdoconstrução e ótlmamente locali-
sado, A rua Ooelho Neto entre La-
ranjeiras o a Praia, proxlmo A rua
Pinheiro Machado. Tratar A mi
do Mercado n. 13, Sousa Ma-
tos & Cla. (26877

MEDIUMS INVISÍVEIS
Mediante o nome. Idade, pro-ÍÍ3são, resldenéla, o "Centro Hu-

manitarlo Amor c Pé em Dcma''.
Calsa Postal 11. 2U58, Elo de Ja-
nelro, fornece gratuitamente dlag-
nostlco de qualquer moléstia. Ro-
meter um envelope subscrito e
solado para resposta. (Í31Õ

louças c cristais com garantia.— Preço módico. CAIXOTARIA
313. Tel. 43-4339. A' domicilio.

(0106o"Private — investiga-
tions":

39, rua Senador .
Dantas, 39

Aluga-se para famllla ou escri-torios, o 3° o 4o andares do pre-dlo acima. Elevador Otls. tóde
ser vlsto das 9 és 12 horas, dia-rlamente e trata-se polo tol. 25-
0782. (18494

AOS DESAMPARADOS
E desempregados do sexo mos-cutlno que estejam em sltuaçüòdifícil. Cidade Luz os recebe : osmoços até que se empreguem eos velhos até lindar os seus cilas.Cidadãos 1 Encamliihat á Cldado-Luz os caldos na sargeta; lem-brai-vos. que as esmolas das ruasnao lhos resolvem a sltuaçüò. 6e-cretaria o depostto; A. r. Frei Oa-neca. 61; tol..22-4271. (Q32748

TIPOGRAFIA
Pios de metal — Altura Dldot

com 6 t>dilt03 etn uin fio, ven-dohi-so. Tratar na administraçãodeste Jornal com 6 Sr. Morais.
(C55509

JOIÍNAIS VELHOS
Para embrulhos c outrosmisteres, na administração

deste jcual. (C 50.451

Geladeira elétrica
Vcnde-sc luxuosíssima, por pre-

ço baratlsslmo. Urgente; á Av,
Blo Branco, 25. .'•>. (0281

Radio modelo 1938
Ondas curtas c longas, olho ma-

gleo, pega o mundo Inteiro, no
vaior d» 3:2003000, vende-se pormotivo de grande urgência, por1:0008000; A r. Pedro Américo
n. 14-B, apto. S. 3°. andar, Né-
goclo de ocasião. Tel. 42-0738.

(9283
TIPOGRAFIA

Vendem-se duas maquinas tipo
Phoonix, 46 x 32. cóm motor; uma
de cilindro. Gi) x. 40, com motor
uma de cilindro A; uma guilho-tina 82, com motor, material de
carga novb: A r. Senador Dantas
n. 77. (80220

Nova Constituição
9

PROMULGADA EM
10 DE NOVEMBRO

DE 1937
PREÇO 600 RÉIS

á venda no
JORNAL DO BRASIL

c nas bancas de
jornais

. (.65575.

Apto. em Copacabana
Aluga-se. Ar. Julio de Oasti-

lhos, 57, Palaoeto Ipanema, Otl-
mos apartamentos, água quenteem todos cs aparelhos, dois
elevadores. (14706

Alugam-se' duas, com quartopara moradia, em predio que estasendo acabado dc construir; A r.HumaltA 03, proxlmo ao Largo
_2S- heàes- Tratar pelo tcl. 23-46*7- (1003a

BOMBAS DE PRESSÃO
Vcridcm-sc duas liomlins Ame-rlcanas .Uoiilds, usadas, mas cm

perfeito estado; levantam ti acuaclc 6 metros dc profundidade cm-pilrriintlo-a ati tsr, metros <lealtura em canos de 1 puleeada:sentlo He 10(10 litros por Uom acapacidiicl,' de nma e «le 3000 11-tros a d» nutra. IMrijjir-sc ao
?^.„íI.<,.^al.s• "" Administração rtoJORNAL DO BRASIL. (C «7085

soçio ¦¦;....„..
Pessoa clicgada recentemente a

esta Capital dispondo da importan
cla até 25:0003000, com capaclda-
de dc trabalho e referencias, ofe-
rece-se para soclo de oasa comer-
ciai, Industria ou íabrica. Cartas
detalhadas para 27.090, na porta-ria deste Jornal. (27090

AGENTES
Preelsa-se atli-os, de ambos ossexos, papa venda de novidade sen-nacional ou reclame. Paga-se ótl-ma cònilssfto. Tratar A r. dos Ar-eos "¦ 11 *'*¦¦• ' (0216

VENDE-SE
Uma peiisSo om ponto comer-ciai, nüo falta agua, boa fregue-zla, urgente, motivo do viagem,das 14 às 17 llor.-.s, E. MiguelColito 52, 2° andtir, 27180

ESTUCADORES
Preclea-se ã rua do Cnmo £7,com Ramos. (20233

COMPRA-SE
•Sdlflclo apartamento até 500

contos, em qualquer bairro. Co-
pacabana, Ipanema, terreno até
80 contos.- Praça 15 de Novembro,
42, sala 213, das 15 As 17 horas,
Milton Magalhães. (0260

SALAS — MEDICO
Alugam-se dúàs salas; A Traves-

sa do Ouvidor, 36. Tem agua cor-
rezite, luz e Instalação oanitalúti.
Aluguel 46080000. (1401U

EãMBSSSãã

APÓLICES
Faço qualquer negocio. Com-
pro, vendo ou emprestei, tle
ncôrdo coni o valor. Qualquer
quantidade, bem assim certi-
flcnilos. Avenida Klo Urânio
n. 87-91, 4o. andar, sala 8,
Edifício s. Francisco, com

A. Faria. (70523

Chapeleira ou ajudante
Prcclsa-se de uma, inteligente

• esforçada. Tratar com Jair; a
r. da Lapa 83; (9072

Industria 100 contos
Para maior dessnvolvlmento de

grande Industria cm plena mar-
Cha, dc produtos como olees, ver-
nlzes, tintas, alta novidade c ou-
trds de grande venda. Procura-se
soclo com este capital. 0'tima re-
tirada e lucros certos, iünienclcr-
se cpm Herval ou Cícero, das 11
AS 12 e dos 17 as 18 lutas; à r.
do Ouvidor 183, sala 202. (20103

Engenheiro Civil
Oforcce-se para trabalhar como

fiscal de uma Cla. de construçoos.
itesposta por favor pnra A r. Bor-
da do Mato 105. Orajaú. (14707

C ARPÍNTÉiROS~~
Precisa-se cie equiparados ou

brasileiros na oficina de carplu-
taria da Serraria Moss; ii r. Ba-
rdú de Sfto Felix 148. (206b

TRASPASSA-SE
Traspassa-se a pensao, a r. das

Laranjeiras 111, Negocio urgen-
tos* vantajoso. Motivo de moies-
tla^_ (9148

CORRESPONDENTE
Para casa atacadista de faison-

das — Prcclsa-se do um habll
correspondente. Informar Idade,
nacionalidade e ca^wa em ^ue tra-
balhou uos últimos aols anos.
Cartas para 3205-3 na portariadosto Jornal,  (33056
Eletricistas e ajudantes

Preclsa-sc com pratlea de tubu-
laçôes cm lages, enflaçôes e colo-
cação de aparelho:; trata-se &
rua Urugualana 150. (27203

e©HCEiTOS BE RÁDIOS
QUALQUER MAIICA. ATENDE A DOMICILIO. CASA BROADWAY.

TEL. 42-9630
SENADOR DANTAS N. 23

(31067
Sócio capitalista

Preclsa-so com duzentos con-
tos, capital cxplprado. Negocio de
fabrlcaçfto do produtos farmaceu-
ticos opoterapleos, grandos utlllda-
dcs. Carta para 32.080, na por-
tarla deste Jornal. '(32080

Radio — Oficina —
Avenida 

'.
Atende a domicilio, orçamen-

tos grátis, válvulas 40 0|0, rádios
A prazo, ílilllps G. E. e, Metro-
tono; Ar. Senhor dos Passos lon,
sob., tcl. 43-0251/ (31000

APARTAMENTO
CÂNDIDO MENDES 121 ....

Aluga-se pequeno apartamen-
to confortável, preço niodico; tru-
ta-se pelo tél.' 43-2100. _ _(26304"~""Õuítand)v

Vende-se bem atreguezada, á
rua Lucidio Lngo. 87, esquina da
rua Castro Alves, no Meyer.

,'.• 
' ' '. (31837

Datilografa-Taquigréfa
Proolsa-ss uma com bastante

pratica. Marques, Pomar & Cia.
Ltda.; á r. do Rosaria 113, 2o an-
dar; (19900

PROPAGANDíSTA
Procura-se para um laborato-

rio bem conceituado. E! indispon-
savci longa pratlea e boa lntrodu-
çüo na classo medica desta pra-
ça.' Bom ordenado. Exlgem-ss ro-
iorenclas.. Escrever para 19903 na
portaria deste Jornal. (10903

Edificio Caiçaras —
Ipanema

Aluga-sa apartamento com todas
as comodidades modernas, es-
plendldo panorama, perto do to-
cias tis colidun02S do Caiçaras e
do Country Club. Pód? «er vl-
sltado A qualquor hora; A Av.
Henrlqua Dumont 204, apart. 6.

(10927
CONTADOR

Preclsa-so um, Idôneo, com bas-
tante pváclca, e:;lglndo-so refe-
renclas. Cartas a Marquôs, Pomar
& Cia. Ltda; & r. do Rosário 115,•_•> andar. ¦:¦ (19899

C§iPiIi-SE LIVROS
ALIVKAKIA «{D Alt KS .MA Compra toda o qualquer quantlda-de de Urros, l'Olt MAIOK (ÍU MliNOIt «Jllli SB.IA, mctllanto

pronto pagunienlo A vista
KUA S. JOSE — 73 TEL. 3816040

(C 70260

Apartamentos ^— Urca' 
AlUKani-so ¦ novo3 c modernos',

proxlmo ao Balneário, a 360S,
400$ o 430S e taxas; a r. Marechal
Cantuarla 103-A e Otavlo Cor-
rela 47. Trata-se com Abel,-das
14 As 16 haras, no, Ed. Ouvidor,
10" andar, sala.100,1, tel. 42-30ÜO.

¦__ 
(14712

¦ :..' CAFÉ" :' '?' :.
Vciide-EC, boa íreauezlit, por 12

contos mensais, contrato 5 «nos,
aluguel 3003 o IrapostÒBl lnfor-
mações A rua cla Quitanda, 178,
Io]a. ' ' ' " . (20010

CENSO IMOBILIÁRIO
O Escritório Mercúrio fclz com

proelsào e rapidez serviços ga-rtuitldos e preços módicos, das 14
ás .18 horas; a, rua 7 de Satam-
bro, 82, Io andar, salas 7 e 8. Tol.
43-9239. (8950

VENDEDOR
Prcclsa-se para fundição; i rua

Evaristo da Veiga, 140. (2738

Predio em Santa Teresa
Aluga-se • ã r. Almirante Ale-

xandrlno, 5-14, com 3 pavimentosentrada Indcpondínto; o 1." pavimento tem garage, podo ser vis
ta das 8 ás i-3 horos. Trata-ss no
Café Jeremias; Sonador Er.oeblo
130. (2.854

BOTEQUIM
Vende-3-3. facillta-se o pagamen-to. nfto pag.i alusuel. Inf. A r.

Sonador Euseblo 130. (2.855

BARRACÃO
Procura-se um barracão

com 1.000 metros quadra-dos, para fabrica, situada
na zona industrial dentro
do perímetro urbano. Ofer-
tas para 19937 na portariadeste jornal. (19937

CALISTA 5$000
Calos, craves e unhas encrava-

das, ptéço 3S000: coilstlitorlo A
Av. Rio Branco, 151, 2.° andar:
tel. 22-6362, residência 26-4007:
Jnlme Carreira. (801

RÁDIOS
Os melhores sfio vendidos pele.Cosa Yolonda Porto. O radio Pie-

sidente c o melhor. R.C.A. Vlctor,
Phllco, últimos niodelos, em pres-taçõea suaves. Só lia Casa Yo-
landa Porto, rua Drugualaiia 145
(esquina Toofllo Ottotil). (6105
Maquina de escrever

Ê registradoras, concertam-se,
compram-se e vendem-se. orçar
mento grátis: preços antigos, tel
23-0367. Buenos Aires 182.

(82.815

âpolkss Estaduais
Compro, B. Paulo, Minas, Por-

nambuco e Porto Alegro, bom co-
mo cortlflcadoa, comprados A
prestações: cotação do dla —
CABRAL. Buenos Alres" 46, 1° an-
dar. .•' (19445

MOVEIS
Vendem-se todos os moveis da

cosa a r. Ministro Viveiros de
Castro 101, dormitório e sala ae
Juntar completo, um grupo estu-
lado noVo e multas poças avui-
soa. Informações pelo tel. 27-4339

'.. . . (9142

Apto. cm Copacabana
Aluga-se á r. Raul Pompela, 95,

Edlílclo Noréa, ótimos apartamen-
tos. Tratar A Travessa cio Ouvidor
n. 26.  '¦ (14785

Casa em Santa Teresa
Aluga-se A Estrada da Lagolnha

n. 38, Santa Teresa, confortável
casa. Trata-so A Travessa do Ou-vldor, 20, 1". and. ' (14787

SANTA TERESA
Aluga-sa ôtlma residência, parafamília de tratamento. A tua Joa-

quim Murtinho n. 166, com qua-tro quartos, duas salas, varAnda,
cozinha, dola banheiros, sendo um
de criados com dois sanitários,
adaga. Só' se aluga com a garagecüi írente, no numero 189. Belo
panorama. Clnco minutos de
bondo do Largo da Carioca. Póde
ser vista dás 8 as 18 horas.

*. (31778

Ia GARAGE DO RIO
Aluga-se enorme, nova, luxuosa

garago, a run Siqueira Campos 97.Tratar com Dr. Ismael, a rua
dos Ourives n .3, 4.» andar.

_^ (25505
Pensão São Paulo

Aluga-ss bom quarto para ra-
pazes, mobilado e com pensão; à
Av. Marechal Plorlano 101-A, 2°,
3°, 4o e 5" andares; tom elevador.
Tél. 43-6537. (26990

CONCERTOS DE

Garantido, qualquer marca,
atende-se n domicilio. — CASA
I.IIADMU - K. Seliuclor Dantas -II— Tel. 42-452S. -. * (25847

TINTURARIA
Vendo-so cm ótimas condições,

completamente Uvro e desembara-
cada do qualquor duvida, fregue-
zia própria e selecionada; aluguel
barato, o com grandes acomoda-
ções para íamllla negocio absolu-
tamente licito, e com roal Vanta-
gem para o comprador.' Tratar cóm
Gohçalvos; 4 r. dos Inválidos 100
Posto de estampiliias. (8.909

IPANEMA
Casa confortável, aluga-so Av.

Vieira Souto 200, tratar no looal.
(0.870

O livro de Nataêixa so encontra
A venda na rua Saché 27, na rua
Gonçalves Dios 78, o na Praça
Condessa de Frontin 17. (26822

Matoriois de demolição
Rua Araujo Leitão 10. Vila

Isabel, taboas para barracão, por-
tas, janelas, vigas de ferro e ou-
tros materiais, vendem-se.

¦'.;•'.-? (14.192

! MOVEIS MODEMS

EDIFÍCIO CARMELO
87 - R. RIACHUELO - 27Alugam-se confortáveisapartamentos. (O 70.377

TO ENGLISH PEOPLE
IN RIO

Fm- sitie — A rlne cuUeetionof -rtiedallonS ruiami-moratli"; the•'."oliee. of. th-e. coronatlon of'i-l0IÍ* — nneon of Englamland l.mprcss nf ..Iiulla 
' — I8R7.Four gold ami severt sllvcr mcilnlsln- linnil<tnnu> ouse. Applv byTcleph. 22-0031 — 2»s, 4»s é Cs;

(31390

E GARANTIDOS
Os preços sempre por

manos !

Sua maquina de cos-
tura tem defeito ?

Mecânico habilitado, vai a do-
miclllo, concerta, reforma, pinta
por processo americano e coloca
mesas novas. Tcl. 48-0893; Molo.-*

(14402
Proprietário com 60$Ò00

por mês.
A Cia. Teritorial Rlachuelo.

vende oem entrada Inicial e a 008,
põf môs, ótimos lots2 em Jacaré-
paguA. Tratar A r. Visconde cie
Inhaúma, 30, 5o. andar. Tel.
23-1553. (26323

ENCERADORES
Alugam-se por. dla a 153000. Em-

presa Llmpadora Carioca. Raspa e
calaíeta com perfeição. Orçamen-
tos graòls. Tel. 43-3353. (26933
Mecânico competente
Preclsa-r,e para agencia de au-

tomovels, ít rua Marlz o Barros
11. 391. (26863

TERRENO TIJUCA
Colnpro. urgente, A vtstiv. bem

situado, negocio direto'. Cartas
para Ij. Engclke. rua Luis Bar-
bosa 11. 32-A, casa II. (2O02O

AO COMERCIO
P. Sales Medeiros, estabelecido

ha longos nr-"- -.?m escritório mc
representações cm Pelotas, Rio
Orande do Sul. e encontrando-se¦atualmente nesi.a capital, c dc-
sojnndo adquirir representações
dc firmas tUoneas, oferece os seus
serviços. Aos interessados serão
fornecidas fontea Ue referencias.
Tel. 25-0730.* (27142

LUVAS
Senhorlta! Suas luvas estão

mafuclaa? ovi desbotadas? nfto
ponso que estúo Inutilizadas. Le-
ve-as ao Ateller Ouiomur que serão
ronovadns. Tlngem-se luvas, boi-
nns. peles e sapatos dc senhoras.
Av. Passos n. 27, 1°. and., tel,
22-7283, A. Moyir, (1975
CIRCUITO DA GAVÈA"

0'tlmas nrcj\iibancada3 com.
todo o conforto e radio. Convites
tel. 27-8623. (27168

ENCERADEIRAS
Compram-se usadas, mesmo

quebradas, paga-se bem, Telefo-
no 22-3727. (14838

Apartamento n. 10
No incllior ponlo da rua du

Senartoj próximo á Praça Tira-
dentes, aluga-se A rua cio Senti-
do n. 25, com dois quartos, sa~
la, lianlieiro e cozinha. Vêr no
local e tratar á r. S. José 7, ou
fones 42-1104 e 22-4603. (2981
RUA DONA ANA N. 4
BOTAFOGO PRÓXIMO

A' PRAIA
Alugam-se dois sobrados

separadamente, tendo ca-
da um três quartos, duas
salas, banheiro c cozinha.
Ver no local e tratar á rua
S. José n. 7, ou pelo telefo-
ne 48-1104. (9307

REGISTRADORAS
Compro usadas dc par-ticular, a rua da Carioca

11, sob., com nZoysés, das 16
ás 19 horas. (32208

LOJINHA
Com duas p^irtas, para negocio

limpo, nluga-oo A Praça Olavo Bi-
lac 28 (Mercado das Flores). Tra-
tar no café. (3219-1

Imposto sobre a Renda
Declarações o todor, cs casos.

I)K. MOISAKT 1>A (i.\M,\, espe-
clallsta em todos impostos c co-
nhecido autor. Escritório: Rua
TeoUlo Ottoni n. 71, sobrado (cs-
quina da Avenida). (14870

Moça Escritório
Preclsa-sc com conhecimentos

de contabilidade e que escreva
bem á maquina. Cartas para a
porcaria deste Jornal, a 14.858.

(14858
LIMADOR

Preelsa-se melo ollclal; A Av.
Gomes Freire, 41. (3065

iiiiilIS
Elétricas. Crosley e Norge.Por preços baratissimos. Fa-cilita-se o pagamento. Rua7 de Setembro 38. Telefone43-4171. (52911

¦pvETECTIVE ALBANO — Só-•-'aceita pagamento depois de
•:32?r*M'.5-'»Trwaa terminado o
*k!^4gíis§$ Carioca. 3 4,

Telefone 22-7907. (491

FOGÕES EM GERAL
Fogões de gás, lenha, carvão e

coclte*. aqüeca.lores de todas as
marcas. Concertam-se. troeam-se
novos e reformados por velhos.
Vende-ae, compra-se. fazemos
instalações de gos por preços dà
concurrencia; A r. Senador Euse-
blo 23, tel. .43-6331-. ¦ (2531

DESENHISTA
Preclsa-sa do um com bastan-

te pratlea de copiar plantas de
edlflclo3, faaer detalhes e traça-
dos de Instalações elétricas e hl-
driiulleas, devendo saber escrever
á .maquina; trata-se á rua Uru-
guaiana. 150. (27310

Linda Dotmitdrili do Imbuia: 7/iüí. _ snln de Jantar: «SUSMio ratam suas compras sem primeiro verificar os nossos preços,qualidade e vantagens. — Pèçan» catalogo» e explicações cratl.-
CASA LEÃO DOS MARES -Largo da Lapa 32

(C 70458

SALAO AMPLO
Aluga-se um, próprio para uma

companhia ou sindicato; ú«rua do
Rosário, 05, _" andar, * tem eleva-
itor. (313J

Consultório dentário
Vonde-se um consultório orn

ótimo ponto e còm magnífica
clinica, ihstalado cm ampla casa
para íamllla, motivo do doença.
Informações com o Sr. Jair ou
Catão, nu Casa Catão; á r. Seto
de Setembro 83, loja. (27048

BALAS, KILO 2$200
Vendem-se balas dc frutas, qui-

Jo 2$200; caramelo-i e balas re-
chclttdíis. quilo 33330; bananada,
doce de leite, cocada, biscoito Sl-
lllli; amendoim. paulista, pé de
moleque, chocolate, banana glacè,
conto 6S0OO; nft Fabrica" Paulls-
tai á r. Miguel do Prlas, 35. porto
da Igreja de S. Joaquim, ou á rua
Visconde de Itaünu. 320. (1450a

EDIFÍCIO GUAIRâ
Copacabana - Posto 3
Aluga-se ótimo npartamento,

maximo conforto, a preço mortlco.
Rua Siqueira Campos 60, antiga
Barroso.

Formulário do Pcrfu-
mista

Formulário do perfumlsta, o li-
vro dc "Nhatacixa", quo ensina
a'fazor perfumes cm casa. so cn-
contra á venda na rua do Ouvi-
dor ns. 109 e 143, á Avenida Rio
Branoo ns. 143 e 137, -X rua Sa-
cliot ns. 27 c 34, ã r. Gonçalves
_).?.- n. 73. lC*e,821.

CÕLCMÕES
Fazem-se e rcíormam-sa cm

quaisquer pontos da cidade. O
Neves sompro lol e deve ser o
preferido, unicamente pela per-
feição do sou trabalho e preços
mínimos. Tolcíone 22-3082.

131013
Censo imobiliário

INSCRIÇÃO PERFEITA
Tratar ua Agencia Piei. Largo

do.S. Francisco 3S, Io, aala "Í4.
Tal. 42-! 433, '£L:Zí?

Pensão São Paulo
Rigorazaméiite familiar — Alu-

gam-to bons quartos para ensaio.
mobilados' e com pepsão; à Ave-
nida Marechal Floriano 191-A, 2o,
ü°, 4o o 5o andares; tem elevador.

(0252Tel. 43-8587. (26080

Precisa-se de um competente. Salário inicial
Ks. 400$000. Ofertas acompanhadas dc retrato e con-
tendo dados precisos sobre cargos já exercidos, idade,
estado civil, etc, a 9022, na portaria deste jornal. Não
serão levadas cm consideração ofertas sem indicações
claras c precisas. (9922

«3 -:— Folhetim do JORNAL DO BRASIL _ !) de Junho de 1938

XAVIER DE MONTEPIN

AS MULHERES DE BRONZE
PRIMEIRA PARTE

UM DRAMA DE SANGUE
CAPITULO LUI

O En-teriio da Vitima
í*as agora deve jã compreender que é Impoisivel a sua rea-
Sim, começo a compreender Lsso... A luta que vou tenlaraterrorlza-mc... E a luta do iraco contra o forto, do peouenocontra o grande... Pressinto que hcl de ílcar vencida...Pois bem, replicou João Renaud; travaremos nós essa lutaque o assusta... trava-la-emos em proveito san...

CAPITULO LIV
Contrato

Depois de alguns momentos dc silencio e de renexão, Pe-dro Landry replicou:
Essas palavras são realmente tentadoras, sâo; e confesso

que a promessa me seduz... Todavia, para travarem a luta,carecem do recibo dos selscentos mil francos, assinado por• Martial Dereyne...
E' certo qus sem esce recito nada poderemos íazer...

íc^oadeu p evedido da Deu, ada. I

E- por conseqüência desejam que Jhos venda, não ó ver-
E' vardade.
Quanto me oferecem por êle? . ,"Enquanto o avalia? replicou João Renaud. Ou paramelhor dizer, qual é o preço, por que consente cm nos cederesse recibo?
Quero receber. metade do'que. eie lho render... raspou-deu Pedro Landry.
Nfio nos ha de render coisa alguma...Como assim?... Não têm a intenção de fazer uso dele?Havemos de utiliza-lo, mas apenas para um ílm de vin-

gança e nao. como uma especulação. O dinheiro, que ha de serrestituido por Martial Dereyne, será entregue ao herdeiro doInfeliz Raymond assassinado...
Mas eu tambem preciso viver... bilbuciou o cx-piesi-dlarlo.

Cora tomou a palavra.Propomcs-lhe, disse cla, uma soma ds vinte mil francos
paga da contado, e um rendimento certo dc. quinhentos francos
por mês...

E, se eu aceitasse essa proposta, quando me seriam en-tresues os vinte mil franco;?
Imediatamente.

Cora íez um sinal a João Renaud. que tirou da alglbeira
um maço de notas bancarias de mil francos cada urna, c co-meçou a contar vagarosamente até vinte.

Pedt-o Landry contemplava com uma indlzivel expressão- dccobiça os precioros papelinhos que o falso mulato la colocando
sobre a mesa.

Bem: aceito a proposta! disse êle de súbito. Em troca
de vinte desces oitavos de papel, cntregar-lhes-ei o recibo em
questão...

Está feito o contrato.
O ex-presidlario tircu Ca poeira Uma carteira velhíssima. I

Abriu-a e exibiu um enveloppe jà amareleoido pelo tempo.
Encerrava êle o famoso recibo, singularmente deteriorado,

mas ainda perfeitamente legível.
Cora lançou mao dele, enquanto que João Renaud entre-

Cava a Pedro Landry as vinte notas bancarias.
Em seguida percorreuro com o.olhar,.e exclamou:Eis a prova do crime cometido!... Agora preslsamcs cn-

contrar o filho da vitima... '
Havemos de encontra-lo... replicou João Renaud como

resposta.
E, depois de preparar uns lápis para escrever em uma das

paginas brancas da sua carteira, continuou, dirigindo-se ao ex-
presidiário:

Agora, Pedro, ha de dar-me algumas informações suple-
montares, de que careço, a das nuul3 quero tomar nota...Que 6 o que deseja saber?' ¦

Em que ano se passou o lugubfe drama, cuja narração
acabamos de ouvir?... - • .

Em 1844... E' esse o ano que esiá indicado na data do
recibo...

Em 20 de Mulo de 1314?
Exatamente.

Como era o nome do homem assassinado?
Ruymond...

E o sobrenome? »
Laurclit. Tudo isso eslã no recibo..,
Como se chamava o filho?
Armando...
Segundo nos disse ha pouco, estava em um colégio cm

Batignolles.
Estava, sim; e o r.ome do proprietário do colesio cra

Benistan...
João Renaud havia escrito tudo. • ~f
Depois do uma breve pausa, continuou:

A pequena casa de Ingoiivillc, onde se perpetrou o crime,'
existe ainda? .

Existe, sim... Ceiiifiquci-mo disso hoje do manhã, na
ocasião cm que cheguei... Voltava de fazer essa vcrificaçfto, no
momento em que caí de fome c dc cansaço... ,

; -7 Reside lá alguém?
Não.
Pertence ainda a Martial Dereyne? •-. •
Isso não sei eu...

Cora tomou parte na conversa..
E' muito possivel, disse ela, que essa casa 'seja 

precisa-
mente aquela, em que falava a pessoa que ha pouco entrou no
escritório do Sr. Janille, na ocasião cm que nós lá estávamos...,

Sim, é isso multo possivel e até mesmo provável... re-i
plicou João Renaud.

E nesse caso estaria em venda... Precisamos examinar'
essa questão.

Incumbo-me eu disso..-. Deixe-me continuar a minha»
conversa cem Pedro Landry.' E, TCltando-se de novo para 6 ex-presidiarto, continuou?

Qual c o nome com que anda viajando?
Com o que llie disso ha pouco... Carlos Mctayer.»,,
Com um passaporte em regra? ¦ .
Sim.

Verdadeiro ou falso? -jr-
Tudo o* que hu de mais verdadeiro... respondeu"Pedro"

Landry.
De que modo conseguiu ler esse passaporte á nião?
Pertence a um primo meu. que conta a minha idade, e

com o qual tenho a mais extraordinária semelhança... Temos
ambos sinais caractcristices quasi idênticos.

Muito bem... E não receia que alguém o reconheça, no
Havre? ••  ^_^_ •¦? -*-

m.. .. t
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BOM ATE' A ULTIMA GOTA! | | 

Iml ikWlTmi l^iTlW^ | Pff^t,"'38' 
p||^ III I ¦ ¦ II

Guardem as copas que tem volor 
J I £f"£U*™s QUE TODOS OS QUE SOFFREM I nnkT ctc-Vd-*"! Ill P Jf-tffirfwIftWlfllM f^Fir ltw IImmammmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmrnJi I DEVERIAM FAZER A SI PROPRIOS— I COLETEIRA III ||

•'-:' ¦' (Q 60061 ¦ Porque soffro eu as ddres cruciantes .4.1 pM?iil BwBe modeiado- ||| K|SjUU^Qm2S^Q9ISES&E9 II
passaporthsestrangeiros H do RheumatismoP / I ' '•"»'.em "Skamini" ¦¦¦ EiSW»ioi»7!mrBw9af»iCT«T5<!T?K««BT»BM HO Sr. c rcsidcntc no Brasil c prctcndo viajar para o cstrcngol- H , « - ... ' B ' v .^iAicUAFllDA ^STltAi^s III ^¦T^P>WHPOTnMinilHMpiHlinBMMBMdintti^| IIro? Logo que obtlvcr passaporte em seu consulado procure nosso H "O^QUO e que as HllllnflS juntas Hua Senador Dantas. 10-7.°. llnL HfWTII ¦'T'W H 'I! M

cacritorlo para tratar-lhc Junto as autoridades compotcntcs o visto H estalam © ddemP j HUV.; "Clneiandla*?.. sala 711 |inil _, mi. If**——¦¦IItic sahtda e autorizaqfto de regrcsso, que Ihc'dara todas as f illl- H D#< jfrnW-mA-i ll>//,KWm ¦. Tel. 42-7480 E. ^2 II 'I
dados, do voita ao Brasil, ruim. praso. maximo' dc 2 anos. Todo ¦ ^©pque e. que OS ft1®M# ||V'r| ^CZr/ t ^VHl . - (26245 «A t| It**! f ^ M - Io servico: oocooo. ¦ muscuios d&0 a impressao m llll »;i 8^:^®7\m I^IkI E? . )$W%r'r\J /L I V 7. f i';carteiras de jdextidade, ass ¦ de estarem atados em n6a P Ml irw5JI \?/ \l Wk mlMrfs • 

|||| ^ ^S^ZSJ £* ki •Follias corridas. Naturallza$6cs. Levantamcntos de cheques de .Ml II VI \l ' iHI————————^ llll I Icartas dc chamada. Matriculas na Inspctoria do Trafego. Petl<?6es BhmmmhhhhhhmhmmI if A31 Ill^^BB^ SI ' IDIIII DTVklD I TWEODULE llll \S«J I nfElr\ / Ipara as Juntas de alistaniento mllltar. Cancelamentos de notas de || )n i^iv kJI >11 ^'llP Wflr-WOLFF llll J\ :M2$?lI I 1 nr>* D/A I IPrisao. Passaportes brasileiros. Regtstros atrazados de nasclmento, u ... . . It II JEf if. /1 - 1 UtT'l dcccabia llll \ ^ :f ' •• ,^7?" / •> *L' - 4 /. _ / Icortid6es. Procuratjoes, Casamcntos urgentes, Legalisa5dcs dc situa- "a nninares de outros homens l\ 11 ll /I ¦¦¦¦ >!^i ^Vgs.'C: \r- / * 20k n ^ / Icao de estrangetros no Brasil. e mulhercs da mtnha caaat, que W \FAiIlK \^\ /M ¦ / ii7. T0\ PWfe5cKVAT.IVO |||| . 1 • ' * \ •'•So l I "A
!{i:(.'ISTi:o l)E Flli.MAS ,1. roinnciAL (D. N. 1. a.) virem nas mesrnas condicoeb"cm IV lj J\\\n | CTW, J86# k* rnTnTTT^i llll / IPrepare urgeiitc de todo processo na Policia, Civil: — 1C05000 que ®u rivo mas que ;".nio7 sao |l IJ |^nl^r 
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£ttentae para w MJWJ rtVu 4 I CASAMODERNA S||j NELSON EDDY J|EXCHLENTE DEPURATIVO . OS rins sio aitros admiraTeis destin*dos « rcter as »ub«tanci*» I. Ka| ~ o SOFA'-CASIA OKAUO - E' || P"*^WWlWm.** ¦¦
• j ¦.. *™| InaproveiUveis constantemcnte tormadas no organisms. Mas 31 o« ' ° inovel que resolve o prooicma II ELEANOR IIRMoliaiulo'conUnuacIamcutc o ELIXIR rins forem perturbados, em consequencia de urn resfriamento. de um BH vf PC . ™P*^"e2f ?sPai?0 0 II HflWs'lWA II
PS . sih'a^SiHxh'l^^onsldcro-o' o'Uprtmeiro°rne- abalo ou como resuludo,de qualquer doenSa ou de abuso da sua M I £" .'.i:l ' luxuoso sofa:°a nSitc%ma . e?i PAli^E I ||

dicamcato contra todas »a ofcc««cs sift- tolerancia, nia tardareis em perceber que alg6 de.-anormal esti . H ;1 ''?,\e4°al?atr"®?:,?nuc "comoda-col- |l ff CLBi ||
l^m '^as e ^cclcntCvdepurativo do sangue. "ccas.onaes oorrerio pelos membros. /^| .4 ' . • e?tS]o?o ^tL" ExPoa1<;6e.s; Rua II Frank MORGAN • Edna May OLIVER Blrss.) l>r» IsAfltv c l.rrri. ientireis dores nas costas eia urina se apreaentari suja ou cdm a sua I i A dosOurlves 89, Tel. 23-3430. Rua || - "AY »otCER ilona massey || V

* 11,11 (Bnlila). cdr alterada. Mais tarde virao as ddres rios muscuios c nas juntas. gjj I t dos Arco3 2 Q, tel. 42-2249. II »u^msilbewt^^^wecinal^owen II
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r- —— | As Piiutas De Witt para os Rins e * Bexiga sio compostas „ . | -j ¦¦> JB

TECNICO DE LABORATORIO fn^rl ¦raRi®P™l®
Imnorfanti. Aqwriaran ,ln riasso nmn.) PanUal I elles Toltam a produzir o seu trabalho—a remocio de detrictos accumuie. 3J III 1 II Ul —: ¦¦-¦¦.¦¦¦•.-¦.¦- (0 7060&

. t 
Associagao dc Classe numa Capital ¦ improprios ao organismo. Conseguido isto o rosSo Rheumatismo As Pilul« De Witt iu«i- I tt H WIL /I ¦ ...-.¦ ¦¦-• ¦ *. ~

c!c Estado. proxinia ao Rjo, deseja contratar um teem- ¦ desapparecera rapidamente. ,iar^ ". 
tokm rin^i ¦ r v;u fll - -¦••¦• ¦•- ¦ ' 1 ¦ ¦ _

CO da analiscs clinicas e bateriologicas para orientar |^k As Pilulas De Witt nao s6 tos Hbertarao dos tos^os padeci- recobrar a saude ) I^B I V ¦BQBIRBBSBIIIIII vC diliffir O laboratorfo do seu hospital. Exigem-SC do- ' ^^^^msntos eomo restaurarao o tosso vigor e'< vossa vittklidade dentro em poiicq VI Ahddh CttTV, Had ^ei^S HrTi. ¦cilllicntos C boas refcrencias. Oferece-se contrato uor dendo A sua magnifica ac^io tonica. dor desappareceri. J! yBiflf', , m. , ... |
dois a quatro anos, garantias c passagem dc ida c »«-4.«.0#lOhA cuTo! Nao v6s que csta mo- I
volta. Ao prot'issional sobrara tempo para trabalhar a»n^a t6 por5 no hos- ¦
em laboratorios particularcs, nos quais faltam tccni- # Bl^ M A JV ¦ MM ¦¦ <fr% ^^9 piclo? Mlra-tc tium cspclho c Itos habilitados. Declarar quanto pretende ganhar. ¦ WiM ¦ I ¦ ¦ B g* | |». mJl#I I Ji ^i^^l |Sgi#|HHfj ^ como cstas onrracado' ICarta cspccilicando cndtreco. cbndicoes e indicando I I K M H LJE If IV llll vPi l«li«lPi/ ? I
os lugarcs ondc haja trabalhado. Dirija-se a Dr. Ari ™ w ~ ¦; ¦ ¦ ^Blv^" JhrChK ' ** "' > ¦"<—l|Castclo — Ay. I. dc Maid . 23 — Marechal Hermes^ ^^^^^PARiftjOSJRIWrS^^A^E^ r^Rs

rflNPRfl

w.!»as£T~. rij:| uMflNficoa L^»i^h1I-\/il¦ (323G1 B a su;-r«ao. (32279 e em condi^ocs dc cnar uma orsranizacao acencial pfi- UltlH llHVHU ¦nNHiiHI^BHHcfln J® g
-1— --¦' ¦¦ • - • - -- f ASA iNTiPANFMA" 6iente; Ei precise possuir credenciais que prove,n as FM MAHPUIV B f !¦ I I:I T1|ItifjlHffl ^ I
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qualidades de organizador, como tainbem ihdi- LlVl AflAKunl\ I
tne e qg vcnoasaG auiomov^K capital. B0m ordenad® e SiJSSaS P9Hff^\\^iRnv\i ^ |1 Si WWIIV4UJ UU UUIV/IIIUfUlJ Sui2-teV ctuatro, quarto bonifica£ao. — Sigilo — Cartas a 14938 na nortaria ^ltfum-vwrS V .VHnTV S rJfffl ? \ fFirma importante de Belo Horizontc de- T-t™ a° nm^rneM^oamn^ destc jornal. (14938 FRANK LLOYD A. kjM^V Ai^PwP^^ 1

jjfiini 
aviso AO pubuco e AO 1 s&te.
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ri^IO^IA H> ¦¦ V terS c\TlSdprocuramjo: A".xiliar de escritorio ~I

BQLf IO REX vcm cnrcnhciro, de prcfc- ^cS^^erc^rbeoto«toS°di  I V I' ^ J 9 ^ |taB aa>^ B " IS >a^ Bu mm Wvk rencia brasileiro. Fropos- todo o servi<;o dc escritorio. car- _ — _ — _ _ _ _
tas para 3239 na portaria !as P,al'a 0017 na portaria destc B | ¦ ^| JS

Alugam-se 2 grandes andores sem divisoes deste. Jomal. _<3230 gS^sXo^SSr8663 WKM |B II B |- 9 Rfl jl <c 
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H"DB KRAHL* l<50 SYM

IMr ,-j T'V^: '> espetacui« M ' " " ¦ « " W mBB I DEVE ^A"MU L H E R CASADA
T" IA I A ^ a PTi k. ¦ ^ i mais beio W\'~Jrh r uweas^ | CONTSERVAR AS. AMIZADESB eatroJUAULAETANO 

\ wj*m JUr'n ... M . - - « «rr 1 masculinas de solteira
 I Teito. cm RIVAL TEATRO I POR MAIS puRAs QUE sejam?^telekone: 4!i-33S0 grandes ''' H .(taproprio psir"- nrenores ate 13 annos)

COMPANHIA IRMaOS CELESTINO II filmes ll I prejos rcdu lilos c sessocs lis 30 e as 2i boras coin .a vi'tb- I filffl d© WILEI FORSX X *

...  V
HOJE A's 20 horas HOJE "0 Il|l3fi(l0 lli 5"l.| HcprcscntavAo da Opcrcta Xaclonal de BBANUAO SO- ' Jk HBRB COC-EZIBA'niii.Mio e celestino silva \lllM*l^ ^'^jK' 5.^axos mvcniiDissisios M\ HK^, XUTtlKA

MllSlqa .de VEItlS l>B . CARVALIIO ilj"M ~ 1I0R^S I>E ESTREPITOSAS GAUGALHADAS !

Q Mm DF MINAS J i.U iffli mi. 1 u MJ Ld lllMl l/lU ^ 
\\l )v 1 }\ ((J*y 'vwjvJ 1^9 Ijiaiidos^o 

KI.A\ IO um tlniido loleclonador de selos, iniinl^o

—1^——j SAI5ADO — VKSl'EllAL A'S HORAS '

O MANO BE MINAS technicolor
^^Warner^^j j || °q 
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GLORI |R==i" 
teatbo bTcbeio PAjISIENSE

™ • • HOJE — as 20 e 22 horas — HOJE I Scssocs . partir das 12 lioras I
HOJE ULTIMO DIA 1~> r ~KT K r tr-n - *V rn r-1 coiitinuai.'fto do notavel succsso da Rcvista dc Lafittc O Coisai'itt

r 1 iV L. M r* /V F sronde atualldade da parcri-la LUIS l'EIXOIO llmproprlo ale 10 ano^)
Em VESPERAL as 16 horas a preeos redu- iY « oilbeuto axduade «=?,„ fbeobic march.;

¦ -\A~ ¦ • A na m 
' 

m.u ¦¦ -/ f *'' \ m MM M. ML MM AMAH NAO SOPA— CO Noite, as 20 e 22 horas AM AN H C CT HI D D BENNY BAKER'-
ULTiMAS REPRESENTACOES A., ,n 5 

t IW I* K _ j
fl ill rrmn __ AS 20 e 22 HORAS m A ¦ jf\ 2B-Feira: — A N: 3--0,

0 ULTIMO GUILHERME _ 
S0RRIND0

^r m H| ¦¦BBBBBI r'^"m I*f,a Primc'ra nesta temporada apreson- ¦
de LUIS IGLESIAS — com m | T . >omM<luaa™ '°"tlcosm OPERA

¦ JM ron.MiDAVEL exito do quadro B*ai "m "

y"#k -^fir\ historia da republica nova I llorario. 14. IB, IS. 20 c 22 lis. I
V/TIBItB HKn I^If 4V de VIRIATO CORREIA • rnm com todos OS tipos pollttcos da alnalldadr:: MADAME WALEWSKA

.. corn /Qg|)r PP5 ' ,JX 75Succsso de OSCARITO no rcl SAl.O.MAO com (CHARLES HOVER c
n st'A coMPANiHA JAIME COSTA '• «¦« rnmnn-M-r. WT ¦ '' ISA Rodrigues no estado novo:: oreta garbo

I———— J^IIYIC 

V»VJ I A C SUa WtOmpannia x °s nials aluclnantes sambas com DEO MAIA  NACIONAL 
ATFKlrini c_ ¦ ^ . _, ———^¦1 —— mm c ArOLO CORREIA — cntlcas para todos OS Estudantc c fcrianca". 1J.-.00Aitni.AU. Em virtude das competi$oes esportivas a "MATIN6E" dc DOMINGO ; 

'^H^I^K os "">""nto  Bajcao.^25000. poitr..n« avooo
C0me50ra as 16 horas •*, ^BBI^Ib SABADO — A'S IB horas. ultima MATlNfiE O Tufao c Madamp \——»i^ $rW I^M DA MOCIDADE. com ."»o •• dc nbatlmento nas xui«JO C ilianaillC .V.

 (C 70606 •' C" (9193 (Improprlo atc ls^anoM^ » ,
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* PPí/EIO, 62»TEIS. 22-6490 1 6141 ±
O primeiro cinema no Rio dotado
de poltronas estofadas e appare-
lhamento de ar condicionado.

Nenhum íilrn estreado no"Metro" será exhibida ernoutros Cinemas do Rio an-tes de passados 60 dias desua8 GxhibiçÕGS nesteCinema.

GHARLIE RUGGLES
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¦¦HMh FUNDA
Bebam CAFÉ GLOBO O ASA SANT03

Espoctalklado cm fundns sobmedida;, para qualquer hérniarua da. Concelçfto n. 30, próximoA f.ua BuencM A|re5. (14033
O MELIIOK E O MAIS SABOROSO

BOM ATE' A ULTIMA GOTA!
Guardem as capas que t£m valor TODOS OS QUC SOFFREM

DEVERIAM FAZER A SI PROPRIOS—
Porque soffro eu as dôres cruciantes
do RheumatismoP */Êh
Porque é que as minhas Juntasestalam e dóem (Hr
Porque é que 03 meus j
músculòs dâo a impressão / IW jLVafi^Ê/f^ljÊy ^|
de estarem atados em núsP m f lf Ví!*-s« w/ \m ¦LÍK/, 1

(O 60051 Soutiens, cintas, modelado-ros, novidades em "Skandnl"• MAKGAR1I>A STIUMÜ
Itúa Senador Dantas. 10-7.°.Ecl.. "Clnelamlla'^ sala 711Tel. 12-7180' (20245

PASSAPOKTUS ESTRANGEIKOSO Sr. c rcslclcntc no Brasil c pretende viajar para o cstrc.ngol-10? Logo que obtiver passaporte em seu consulado procure nossoescritório paru tratar-lhe Junto ús autoridades compotentes o vistode sabida e autorização de regresso, que lhe' dará todas as f ^lll-
dados, de volta ao Brasil, num prazo máximo' de 2 anos. Todoo serviço: OOíOOO. :CARTEIRAS DE IDENTIDADE 23.ÇFolhas corridas. Naturallzaçõcs. Levantamentos de cheques decartas de chamada. Matrículas na Inspctoria do Trafego. Petiçõespara as Juntas de alistamento militar. Cancelamentos de notas dePrisão. Passaportes brasileiros. Registros atrnzados de nascimento,certidões. Procurações, Casamentos urgentes, Lcgallsaçõcs dc situa-çào de estrangeiros no Brasil.REGISTRO DE FIRMAS .1. COMERCIAL (D. N. I. f.'. •)

Prepnro urgente de todo processo na Policia Civil: — 1C05000
Solicitador: GONÇALVESRUA DOS INVÁLIDOS, 100 — Posto dc estampilhasEm frente á Policia Central — Fone 42-9481(27403

PjüLRGYNR 1 TwolffE!. PESSARIÓ
,F4 PRESERVATIVO

s^LEíJiEcna
À DAMA tlECANTE t FINAUSA SÍMPRE A PHILRGYNR '•

Ha milhares dé outros homens
e mulheres da minha edaae. quevirem nas mesmas condições "cm
que eu rivo mas qtie nào' são
obrigados a supportar este tor-
raento iníernal.

i c WflO
í.V CASA MODERNA

O SOFÁ'-CAMA URAUO — E'o inovei que resolve o problemado pequeno espaço o completa oconforto de seu lar: fie., dia, umluxúoso sofá: á noltev-'uma. ca-«pleatlida cama. que acomoda-col-chão c travesseiro.Catalogo grátis.-Exposições: Rua•dos. Ourives 8B, Tel. 23-3430. Ruados Arco3 26, tel. 12-2249.
(C 70341

EXCELENTE DEPURATIVO !
ELEANORReceitando ccntinúadamcntc o ELIXIRDE NOGUEIRA do farm. qulm. Joáo daSilva Silveira, consldcro-o o primeiro me-dlcamcnto contra todas as afecções sifl-lltlcns c excelente depurativo do sangue.

(ss.) Dia. ISAURA C. LEITE.Una (Bahia).
F rma reconhecida.

(C 33183

Frarik MORGAN • Edna May 0LIVERRAV BOtCER ILONA MASSEV«ILLYTCltBERT ¦ BECINALO OWEN

(C 70604Importante Associação dc Classe numa Capital
dc Estado, próxima ao Rió, deseja contratar úm'técni-
co da analises Clinicas e bateriologicas para orientar
c dirigir o laboratorio do seu hospital. Exigem-sc do-
cumcntos c lioas referencias. Oferece-se contrato pordois a quatro anos, garantias c passagem dc ida c
volta. Ao profissional sobrará tempo para trabalhar
em laboratorios particulares, nos quais faltam técni-
cos habilitados. Declarar quanto pretende ganhar.Carta especificando endereço, còndições e indicando
os lugares onde haja trabalhado. Dirija-se a Dr. AriCastelo — Av. 1. de Maio n. 23 — Marechal Hermes.

(9384

Anffas Caiy, nãd 'sejâs ridi»
cuTo! Não vê? que esta mo»
íher ainda te porá no hos-
piclo? Mira-te titim espelho e
Te como estás Engraçado.'..

PARA OS RINS E A BEXIGA

(C 70304Os representantes da 1'abrlca dccadeiras paulistas CAMPANILEavisam aos seus distintos fre-Ruczcs que se acham instaladosna li. Visconde dc Itauna, 515,

" 
INSPETOR PARA SEGUROS DE VIDA 

"
Importante companhia tem uma vaga nesta capi-

tal para inspetor vida, profundo conhecedor do meticr
e em condições dc criar uma organização agenciai efi-
Ciente. E' preciso possuir credenciais' que provem assuas qualidades de organizador, como também indi-
que tres referencias nessa capital. Bom ordenado cbonificação. — Sigilo — Cartas a 14938, na portariadeste jornal.  (14938
AVISO AO PUBLICO E ÃÕ

COMERCIO
A CASA BRANCA, liquida todo o seu "stock" dcsedas c lãs, a preços fóra de concorrência, pelo mo-tivo da entrega do prédio. Vendem-se também as ar-niaçoes, os moveis e utensílios. CASA BRANCA Kua do Ouvidor n. 155. (0t75

Auxiliar de escritorio f™"™P^ecisa-se com pratica de con- ff£22Z - jtas correntes e conhecimentos de v-w/k^wtodo o serviço dc escritorio. Car- ?MsÊsb^ÍÊ^-. m itas para 0G17 na portaria deste HJornal cora as indicações c pre- SPHHBm I B I Itenções dc ordenado. (U317

onde aeiinrdiim as suas .ordens.ARMANDO (iO.MliS, COKVEI.Ò Um piano.!, Telefonar urgenteã aj-i-iíij. (32279!2-8fi.07
(32301

Chefe de vendas de automóveis
Vende-se boa casa á rua Gór-í!x n. 17, com Jardim, bomlíntal, quatro comodos, quartoi banho completo, cozinha, etc.•atar ú rua Alberto de Caninos1C.4 — Ipanema. (0557

tmaepopéet de,
FRÂNKUDYO

JOE^McCREA
-BOB BURNS-
FRANCÊS DECDANSAR

Enslna-ss cm 10 llçücs. Métodoiníalivel da longa expeiioneia.Auhis Individuais; á rua da Aa-semüUla. S3, 2°_andar. (3143
ENGENHEIRO

Importante casa estran-
£:cira, importadora de ina-
terial eletrico, procura jo-vem engenheiro, de prefe-reneia brasileiro. Fropos-
tas para 3239 na portariadeste jornal. (3239

IADIO õi"ç^HOwloHi/è
pjÇTUÍ^à66ünDA-FEIRA

Scgunda-Feira
Onde o ouro sc esconde

(C 70608

edifício rex
(C 70607Alugam-se 2 grandes andares sem divisões— Mais de 1 .000 m2

rc 70600

MU DE KRAUl* iGO 5YHPrecssa-sc bons oficiais, á rua São Clemen
359-A (Botafogo). (3237C

DEVE A'MULHER"CASADA
CONSERVAR AS AMIZADES
MASCULINAS DE SOLTEIRA
POR MAIS PURAS QUE SEJAM?^

.(Improprio psir^ menores até 13 annos)
.Um filo de WILÜI ~!' PORST t

' ' espetáculo
mais belo
que jã foi
Teito, em
grandes
filmes i

coloridas! "

Teatro JOÃO CAETANO

TELEFONE:- 42-0329
COMPANHIA IRMÃOS CELESTINO

TEMPORADA GILDA ABREU

HOJE — VESPEItAL DA MOCIDADF. — A's l« Horas, apreços reduzidos e sessões lis 20 e tis 22 lioras com .a vito-rlosa e cngraçadisslma comedia do fe.ste.Jado escritor patrícioPAULO MAGALHAES

HOJE — A's 20 horas — HOJE
l.* Representação Uu Opereta Nacional de BR AND AO SO-DRINUÒ: e CELESTINO SILVA

Musica de VI-RDI )>E CARVALHO
SGS-F£1RÁS. 'AXOS DIVERTIDISSISIOS

Í>É ESTREPITOSAS GARGALHADAS

fazem rir da primeira â ultima .« cê na .nas formidáveiscriações cômicas Ue, DORA uma endiabrada çolecionadora demaridos p EL AVIO um tímido toleclonadoí de selos, Inimigodas mulheres. .
Com Vicente, redro e João Celestino e Gina Bianchi SABAOO — VliSl'ERAL A'S -18 HORAS

LOCALIDADES A' VENDAAMANHÃ — A's 20 horas — AMANHÃ

O MANO DE MINAS

" TODO_ * "
TECHNICOLOR Um triunfo

cia' Warner
1'REÜÍIIERK da interessantíssima comedia

:i nUio" do bi ilhaiite jornalista R. MaGALHAES .1L N10lt
OUTRA I'L*(;A PARA RIR!

• ;T (13020

Sábado VESPEItAL' DAS MOÇAS
A' noite, ús 20 lioras

ás JG horas

(C.70604(C .70603

O SEU TEATRO DE COMEDIA 1IOJE  ,Ç
Sessões jft partir das 1- lioras

Lafittc o Corsário
(Improprio ate 10 anos)

com FREDRIC MARCH.j
AMAR NÃO É SÔPA

BENNY BAKER T
Nacional |

HOJE — ás 20 e 22 horas — HOJE
• Continuação do notável sucesso da Revista de

grande atualidade da parceria LUÍS PEIXOTOe GILBERTO ANDRADE
hoje ultimo dia

^ VESPERAL ás 16 horas a preços redu-
zidos — Cá Noite, ás 20 e 22 horas

ULTIMAS REPRESENTAÇÕES SEMPRE

SORRINDO

A'S 20 e 22 HORAS
Primeiras representações de

Pela primeira vez. nesta temporada apresen-tam-se quadros políticos!!!
FORMIDÁVEL ÊXITO DO QUADRO

HISTORIA DA REPUBLICA NOVA
com todos os tipos políticos da atualidade!!Sucesso de OSCARITO no rei SALOMÃO eISA RODRIÍJUES no ESTADO NOVO!!Os mais alucinantes sambas com DEO MAIAc APOLO CORREIA — Criticas para todos osíatos do momento

— HOJE —
Horário. 14. 10\ 18. 20 c 22. lis.
MADAME W YIEVVSKA

com CHARLES BOYER cGRETA GARBO NACIONAL 
Estudante e criança. lfáOOBalcão. 25000. Poltrona 3Ç000
2.*-FE IRA:

O Tufão c Madamc X.
(Improprio ate 18 anos)
(C 70608

de VIRIATO CORREIA — com
JAIME COSTA e sua Companhia

Em virtude das competições esportivas a "MATINÉE" de DOMINGO
começará ás 16 horas 

E Sl'A COMPANHIA

ATENÇÃO!

SARADO —
DA MOCIDADC,localidades.

A\s 1(» horas, ultima MATINÉEcom 50 °,® de abatimento nas
70808 (9103

I

Pilulas De WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

K

D

NEM

a


