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AVISOS

A Inglaterra esta tentando reaproximar-se da Rússia
mediante a conclusão de um acordo econômico

PAQ1NA •

A CONFERÊNCIA DO PANAMÁ' PODERÁ' SER 0 PONTO DE PARTIDA PARA ACONTECIMENTOS
DE MAIOR IMPORTÂNCIA NA SOLUÇÃO DIPLOMÁTICA DO CONTINENTE

PAGINA T

Fala o Sr* Summer Wells sobre os prohle-
mas creados na America pela guerra européia

Deseja o Papa Pio JÇI que os paises cristãos
c erre m filei ras contra o ateismo

PAGINA 1 ' PAOINA . *

Projeta-se estabelecer na França o novo governo dá Polônia
PAGINA S

A AVIAÇÃO ALIADA ATACOU AS USINAS DOS "ZEPPELINS" EM FRIEDRMHSHAFEN
)*_ U horas: DltlrlU» Ftdernl • Nlleril
i-_ Tempo in.tav.l. T.mppr«tur. «ito-

{__ Temperatura reilitrada, hontem.
movimi, 33.3:- mínima, 18.1. . ,

Ertido do Blo - a. muuu prevUoe..
POLICIA MILITAR - Scrvioo paro

bole: Superior de dia — CapitSo Jo-
EarondU; Oílclol de dlo RO .. O. —
Oapltao Fioriano: Medico de ala —
i" Tenente Dr. Vilar; Medico de pron-
tldio — Dr. Rocha; Farmacêutico de
____ _ 30 Tenente Gomes; Dentista ae
dia — 3» Tenente Qoellng; Ronda —
Bícundos Tenentes Jorge e Vitor Hugo
d. D. I.; Gunrda da Moeda - 2» Te-
nente Bresclonl do 2» B. I.; Ronno
com o 3up. de dia — Sgtos: Nunes
tio 3° « Nlcolau do 4°; cabos: «'neu
_ BrasU do 1°; Moreira e Perl, do 2»;
Joaquim e Davi do 3°; Lodl. «.Mon-
des. do 4»; Lopes e Pequlá do 5» Pe-
reira _ Peixoto do 6» B. I. e Almlt
• Davi do B. O.; Renda de empre-
nados — Sgtos. Alvino do 6» B. I.;
Camelo da Promotorla e Bezerra do

' ls. O. B. 8.: Aux. do oi. de dia ao
:o a. — Sgto. Cláudio do o. s. A.;

musica de prontidão — A do 0° B. I.;
, piquete ao ej. G. — 1 cornetelro do'§• B. l.: ordens á A. P.: soldados'Avelino, Cosme e Sebastião.

Dia no 1" Batalhfto — Cap. Davi;
orontid&o — Asp. Azor; no 2» Ba-
lalhío — 1° Ten. Valentlm; pronti-
dio — Asp. Allvler; no 3» Batalh&o

i-- Cap. Pais; prontld&o — 1« Ten.'.*•. Uma; no 4» Batalhão — 1° Ten.
Alvarea; prontldáo — 2° Ten. Fre-
derlco; no »¦> Batalh&o — Cap. Cunha,

ÍrontldSo 
— 2° Ten. Faustlno; no 6»

latalhao — Cap. Silvio; prontld&o —
Asp. Burldan; no R. Cavalaria —

! !• Ten. Bispo; prontld&o— Ten. Gil-
I berto; no O. S. Auxiliarei — 1° Ten;
¦ File mon.
\w•Achados e perdidos
• 
ji mi

CACHORROS 
perdidos, procuror

no Assoclaç&o', Internaciòl Prò-
-tfltoro dos Animais, fone 48-3253.

. * 
34812)1

CASTÊSÃ 
PEÕDIDÃ'"—"Na nol-

te de Sexto-íelTa, á rua das
ILerenJelras, • perdeu-se. dentro de
tam taxi, uma c&rtelra que oon-
Unha boa importoncla em dlnhet-
Ito. Deve ter sido achada por
qualquer passageiro, pois que o
shouff eür era conhecido. A quem
» achou pede-se telefonar paro
33-1883, doa 13 os 17 horas.

... - . (15803)1

ÊERDEU-SE 

o cautela de mer-
cadorio nl 56586, do Agencio

perotrle Leopoldlno. (20700)1

ALUOAM-SE 
domesticas, brosi-

lelros e estrangeiros, registra-
dos no O. O. I., cozinheiros, co-
pelras, governantes e amas. Sul
America. Teléf. 27-0018, Copaca-
bana 1.129. (31946)3

AMA-SECA 
para.creança de 10

meses, precisa-se de unia, que
goze saúde, tenha bons dentes, te-
nha pratico e dê referencias, &
Avenida Atlântica, 226-A, aport.
502. — Leme. (28192)3

AMA 
seca — Precisa-se, com

protico, paciente e osselodo; A
ruo Poullno Fernandes 32. Bota-
fogo; paga-se bem. (34410) 3

AMA 
SECA, multo limpa e so-

dia — Préclsa-se, para lavar
e passor roupa e tomar conta de
uma creança de 6 meses, A rua
Desemborgodor Izldro n. 52. TI-
Jucá. Tel. 48-1861. (32078)3

A~ 
RRUMADEIRA — Preclso-se po-
ra arrumar e costurar: ordena-

do 100»; á Estrada Velha da TIJu-
ca n. 61. (28039)3

A 
RRUMADEIRA —"preclso-se de
uma mocinha, para copelra,

que dê Informações A rua Tone-
leros 263. Copacabana. (29481)3

A 

"RRUMADEIRA — Precisa-se de
mocinha de 15 anos para ser-

viços leves, em caso de família;
á ruo Oomes Carneiro 118, Ipane-
ma. Ordenado 100ÍOOO. (34131)3

A 
RRUMADEIRA — Precisa-se
de umo bôa. Paga-se bem; A

ruo Carlos Sampaio n. 7. Espia-
nada do Senado. (34258)3
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FERDEU-SE 
um botão de ouro

com brilhante, para.colarinho.
Trata-se de objeto, de- grande es-
ttmaç&o pela sua procedência, pe-
ile-sc encarecldamente a quem o

iencontrou, entregar A r. H. Lobo
lS76 casa 2 apart. 1, terreo, ou es-'.crever oo Sr. Martins Torres pa-
ra a residência indicada, dizendo
ende deve ser procurado o objeto,
podendo a pessoa flcor certa de
cuo terá a compensação que dese-
tar. (6979_
fcmSDEÚ-SÉ o cautela* da Caixa
> Econômico n. 419.171.

 (15882)1
|'t>ERDEU-SE num 

" 
bonde Unha

i* Lapa-Barcas, duas duplicata»,
i Roga-se o obséquio de quem achou
'entregar á rua Senador Euseblo
¦40 ou telefonar para 43-3714.

(34409)1

EMPREGOS
AMAS, ARRTJMADEIRAS E

COPEIRAS

ALUGAM-SE 
copelras, arruma-

deiras, cozinheiras, ajudantes
• de cozinha, amas secas e domes-
ítlcat em geral, praticas e com
boas Informações. Rua do Ria-
chuelo n. 155, terreo. Tel. 22-5556.

ALUGAM-SE 
os melhores copei-

ras, arrumadelras, cozinheiras e
domesticas em geral para hotel,
pensão e familla. Tel. 23-5454.
Andradas 36. 2' andar. (28239)3

ALUGAM-SE 
copelras, cozinhei-

ras, arrumadelras, limpas, pro-
ticas, com carteiros ou referencias,
para família, pensfto, hotel etc.
Podem ser escolhidas & rua Cons-
tltulçSo 59 ou tel. 22-5414, Rafael.

(28241)3

ALUGAM-SE 
copelras. arrumadei-

ros, cozinheiros, para cosal de
alto tratamento, por 809 1001, 150$.
300$, 250» e 300$. Trator - rua
Bamblna 112. Tel. 26-6162 (74160)8

ALUGAM-SE 
arrumadelras, co-

pelras, cozinheiros, amos e to-
du as empregadas, a preços razoa-
veis; A ruo do Constituição 84, Ia,
c| carteira. Tel. 22-4078. (953)3

ALUGAM-SE 
arrumadelras, copei-

ras, cozinheiras, ornas secos, la-
radelras e todos os empregados do-
mestiços, tem carteiro policial; A
Av. Passos 107 sob. Tel. 43-1848.
Deollndo e .Silvo. (73941) 3

ALUGAM-SE 
domesticas com

ótimas referencias, estran-
gelras ou brasileiros. Tel. 27-8631.

(29442)3
IA RRUMADEIRA — Preclso-se
¦**- com pratica, sabendo costura,
oor branco, para família de alto
tratamento. Tel. 26-2328: & rua
Barão de Itambí n. 50. (27473)3

A 
RRUMADEIRA e copelra 

~

Precisa-se de uma bôa orru-
madeiro e copelra, branco, com
referencias, paro famlllo de tro-
tamento. Paga-se bem: 4 rua
General Urqulza n. 137, Leblon.
Bondes Jardim Leblon. Tel. 47-
0766. (34100)3

A 
RRUMADEIRA — Precisa-se de
\tma. portuguesa, para casa de

íamilia de tratamento. Exlgem-se
referencias, 4 rua Carlos de Cam-
pos n. 31, transversal A rua Pai-
tendü. (29588)3

ARRUMAlDEIRA-OOPIEIiRA 
—

Preclso-se para pequeno faml-
Ua, com pratica e referencies.
Tratar A rua Miguel Pereira 34.
Humaitâ.  (29434)3

A 
RRUMADEIRA — Copeira. Pre-

clsa-se & Av. Pasteur 475.
Praia Vermelha. Para dormir no
emprego. Pedem-se referencias.* *. ¦.. . (31950)3

ARRUMADOR*— 
Precisa-se com

pratica, dando fiança de sua
conduta. Hotel Vista Alegre. San
to Tereso. . (29695)3

T|/fÓÇA — Precisa-se de mais 18
ivX anos, que seja carinhoso paro
tomar conta de umo menino de
2 onos, e mais alguns serviços,
dorme no aluguel; ordenado 1005;
rua S, Januário 206. (20518)3

OFERECBM-SE 
copelras, orru-

madeiras, cozinheiros, moci-
ilhas e rapazes. Tratar com Mme.
Correio,, telefone 43-2306; 4. ruo
General Caldwell n. 119.

(11704)3

COPEIRA 
- Precisa-se; cóm pro-

tico para cosa dé pequena ía-
milia de tratamento, que dê re-
ferenclas, A Praia do Flamengo
n.. 116, 3° andor, esquerdo.

(15809)3

COPEIRA 
arrumadelra — Pre-

clsa-se, A rua Redentor n.242,
Ipanema, paga-se bem. (21445)3

EMPREGADA 
para pequena fa-

mllla —Precisa-se, 4 rua An-
tonlo Baslllo n. 28. Tijuca, pe-
dem-se referencias. (34408)3

EMPREGADA 
paro todo o servi-

ço em pequeno apartamento,
sabendo cozinhar, dormindo no
aluguel; oxlgem-ee referencias,
Edifício Guoraropes, opartamento
1.006, A Avenida Aporlclo Borges
n. 15. Esplanada do Castelo.

(21348)3

ÍiMPREGADA 
— Preclso-se uma

'moça portuguesa poro orru-
m. are copeirar em casa dé peque-
na famlllo. Ordenado 120$. .Exl-
gem-se referencias. Rua Barata
Ribeiro 501. (21636)3

EMIPREGAjPA 
— . Precisa-se até

16 anos para serviços leves ém
caso de famlllo; 4 rua Pedro Ame-
rico 70-A, Catete, tel, 42-369S,

__* (16043) 3

EMPREGADA 
— Precisa-se de

umo de 12 a 15 onos, branca,
saudável e que durmo no aluguel.
Rua Tavares Bastos 29, apart. 20.
Tel. 25-6389. (29519) 3

EMPREGADA 
— Precisa-se quo

seja osselada, 4 rua Rlachue-
lo 340, apart. 35. (29602)3

EMPRÉGADÀS"DOMES 
riOAS —

Pneclsa-se para todo o serviço
d« um casal sem filhos, que se-
Ja perfeita no serviço. Prefere-se
portuguesa. Paga-se bem. Exige-
se referencia. Quem n4o eetlver
em condições é lnutll se apresen-
tar. Tratar das 8 âs 12 horos. Av
Atlântico 424. Apart.-'21.

(16861)3

EMPREGADA poro todo serviço
em.coso de íamila, prcclsa-se

do uma 4 ruo Leonclo de Albu-
querque 57. — Saúde. \34164)3

EMPREGADA- 
de 

" 
boo conduta,

para serviços de oasa de fa-
mllla, prcclsa-se 4 rua Dr. Satta-
mtnl 179, caso 4. Tijuco.

(34351)3

EMPREGADA 
— Prêclsa-se dc

uma para todo o serviço de um
oasal, que durma fora. Paga-se
100$. A tratar 4 rua Francisco
SA. n. 5, Aport. 32, Copacabana,
até As 10,30 e depois das 18 ho-
ras. (34306)3

OFERECEr-SE 
uma arrumadelra

ou aprendiz de costura, dor-
ratado no aluguel. Tratar pelo te-
lefone 26-4423. (11642)3

OFERECE-SE 
uma moça branca,

de boa família, para copeirar
ou ajudar em cesturas de mfio, só
em casa de família, dando boas
referencias, o presentoda pelos Ir-
m4os; 4 Ladeira do LI ràmento
n. 12. Ernestlna Ribeiro.

(34078)3

OFERECE-SE 
dama dé compa-'nhla 

para..umo casa de peque-
na familia ou pessoa Interessado

ridendo 
dar referencias; Trotar

r.ua Maòhadó'dè 
'Assis 

80,' tele-
fdné'"v25f4763Te 25-1668.-'(21246)3

OFERECE-SE 
uma moça para

todo. o serviço de um casal
simples, 12OS00O; 4 rua Ipiranga
71. sob.; apto. 3.-.*'*. * 

(16003)3

OFERECE-SE 
uma moço de boo

aparência, poro arrumadelra,
entende de costura. A rua do Ale-
gria n. 426, casa 1, tel. 28-1201.

(15978)3

OFERECEM-SE 
boa arrumadelra

ou para ama seca, e uma boa
cozinheira do trivial fino e varia-
do, dormem fora ou em cosa, tc-
lefone -42-1099. (32005)3

OFERECEM-SE 
boas arrumadei-

ras, ajudantes, garçons, cozi-
nhelros de forno o fog&o', e trivial
fino, senhoras, amas secas, lavo-
deiras, moças por horas e todas os
empregadas para cosa dc famlllo.
hotéis e pensões; tel .42-1099.

(32007)3

OFEREOE-SE 
uma senhora de

mela Idade, sem compromisso,
para serviços de um casal ou para

Êessoa 
só, dormindo no aluguel.' favor telefonar para 42-4448,

chamar D. Julia dos Santos, 4 r.
Santo Amaro n. 38. (21490)3

OFERECE-SE 
umo moça com 22

anos para casal com ótimas re-
ferenclas. Rua Toneleros 216, te-
lefone 27-6075. (28013)3

OFERECE-SE 
uma moça para

copeirar, em pensão ou casa
de família, tratar 4 rua Dois de
Dezembro 50, casa 4. Catete.

(34340)3

OFERECE-SE 
uma ama-seca de

cor bronca, & rua Marquês de
Abrantes 147, boas referencias.

(34318)3

OFERECE-SE 
uma empregado pa-

ra todo serviço de casal sem
filhos ou cozinha e lava peças
miúdas de pequena família, faço
alguns pratos de forno e alguns
doces; ordenado 200$; rua Álvaro
Ramos 31, casa 34 — Botafogo.

(34411)3

OFERECE-SE 
uma moça de cór

pardo, dando ótimas referen-'
cios de sua conduto e apresento
a sua carteira profissional, poro
lavadeira e engomadelra, Nâo faz
questão ¦ de trabalho ou pára casa
de famUla de tratamento, ou paro
pens&o familiar; ordenado. 2009000,
Tel, 42-2511:;.•'" .v'7'* (11539)3

()FERECE-SE uma > moça,
. para casa de familia de

alto tratamento, telefone
48-3447. (29586)3
OFERECE-SE 

uma senhora po-
ro casa de ÍamUla. Telefonar

para 23-0780. (-29654)3

OFBRiEOE-SE 
Uma arrumadelra

com pratica úe hotel ou pen-
sfto, extraordinário ou e-fétivo, dor-
mindo íóra. Quem precisar é favor
escrever para 4 rua Haddock Lobo
n. 208. (34094)3

OÍ_SREOE-«E 
uma copeira e or-

rumadeira para caso de familla.
Procurar a Avenida Carlos Pelxo-
to n. 42. (21448)3

OPBREOE-SE 
duas moços pora

copeirar e arrumar, ení casa
de respeito, dâo-sc referencias,
nâo sai 4 ruo, tel. 22-9087, até és
9 horas. (29553)3

EMPREGADA 
— Precisa-se bron-

co, de mela idade para todo o
serviço de casal. Avenida Copo-
cobano 882, tel. 27-2122.

(15877 > 3

EMPREGADA 
— Precisa-se 4 rua

Bento Gonçalves 286. Encan-
tado. (15951)3

! A HRUMADEIRA.rt. Precisa-se
para opartamento, fazendo

duas ou tres horas por dia. Ave-
tilda Calofferas n. 6. Edlflelo Pon-'America, opartamento 81, 8o and.

(2816913
, MA-SECA — Preelsa-f e de¦ vrm íle^bôa aparência; k rua

32. Largo dos
. (84231)3

TCAMILIA estrongelro precisa dc
*¦ uma empregado bronco que
seja multo paciente e carinhoso
para cuidar dr 3 creança» e fazer
alguns serviços leves. Exlsem-se
referencias, ordenado a combinar,
E?cadlnhas de Santa Teresa 6, fim

I da rua Francisco Muratorl.
 _ (2812113

TATENINÃ" — Precisa-se de 12 o
"*¦ 14 onos, psra serviços domestl-
cos, dando referencias e dormln-
do no alueuel. Casa de família,
fone 25-6324. (28232)3
TtffOÇA bronca, educado, oíer*-
i'AC!-3! oara arrumadeira, em
casa de famUla distinto, ou paro
todo serviço de cosal em um aoor-
tamento. Ordenado 150$. Tratar
pelo telefone 42-5022. D. Julleto.

(34123)3
TlflOÇA — Precisa-se. branca, de
"*¦ boa aparência, educada, que
escreva e «fale com desembaraço,
cam pratica de comercio, multo
trobolhadelra. paro atender no
balcão de uma tlnturarla de 1».
ordem, ordenado Inicial 2008000.
Avenida Mem ds 84 60. (21640)C

OFERECE-SE' 
umn moça paro

arrumadelra ou copelra, che-
gada ha pouco de Portugal, de
multo boa ÍamUla. Tratar 4 rua
Coçapova n. 202. (6984)3

OFERECE-SE 
uma moça para

arrumar c copeirar, dando de
si boas referencias, boa aoarcn-
cio, bronco, ordenado 200S000.
Tratar 4 rua Ipiranga 36, cosa 4.

(29446)3

OFEREOE-SE 
uma moça do roço

pora serviços leves em coso de
famUla. Só serve Botafogo. Tel.
23-5332. (34256)3

OFERÊCE-SE 
uma senhora bran-

ca. para governante da crean-
ços ou dama de companhia, tendo
protico de costuro, dondo boas re-
'erenclas: ordenado 200$; 4 ruo
Marquês de Abrantes 4. Tel. 25-
0941. (34265)0

OFERECE-SÉ 
uiri moça para ar-

rumodelra ou amo seca, d4 re-
tcrcnclns; tratar rua D. Mariano
38_ — Botafogo. (34270)3

OFERECE-SE 
moça branca, para

arrumadelra ou ama-seca. or-
denado 120S. para cima, por favor
i rua Senodor Pomoeu 190. tele-
fone 43-0392. Hotel Ponte Nova.

,_ (28109)3

OFERECE-SE 
arrumadelra. para

pensão, com referRnclas, á rua
Copacabana, 1200. Tel. 27-0132.
espero das 9 is 16 hoias.

(15306)3
/-vFERECE-SE uma 

"arrumadclro
*-' ou copelro, com carteira e re-
ferenclas. tratar, tel. 25-3366.
Bcrnordlno. 129660)3

OFERECE-SE 

"unTTnêniná^llé-! 
5

anos. chegado do Interior, paratrabalhar em serviços domésticos,
tratar 4 rua Silo Clemente 79. ca-
sa 14. a quolqusr_ hora. (34169)3

OFERECE-SE' 
u"mã-mocÍnhã"c_<í-

gada do Interior, multo dlstln-
ta e de família, para ama-seca ou
arrumodelra de duos poasoas. Or-
denado 100$. quem precisar. 4 rua
das Laranjeiras. Cardoso .Tunlor.
22, quorto 9. Procuror Benedita.

13*209)3
rjFERECE-SE uma senhora, pa-*-» ra arrumar, prefsre arrumar
hotel, e uma meça para a-nv-s*?-*
tem srotlco. * nu da Oambói 107.

'28201)3

OFERECE-SE 
uma empregada,

bastante ldoheo, para qual-
quer serviço doméstico, cm casa
de tratamento, com bom ordena-
do, .4 rua do Lavrodlo, 167, so-
brado, solo. 4. (32000)13

OFERECEM-SE 
duos moços pora

trabalhar üma 4 parte da ma-
nhft e outra a parte do tarde. Paro
arrumar e outros serviços: prefe-
re-se Laranjeiras até 4 Glorio; ruo
Ipiranga 47. Tel. 25-3715.
__ 

(34359)3

OFERECE-SE 
umo moço paro

todo serviço de üm casal do
tratamento, tem boas referencias
— Pòmpeu Loureiro 64, casa 3.
Tel. 47-0733. Copacabana.

(15802)21

pREOISA-SE 
—¦ Familia estran-

* gelro preciso umo empergóda
para todo o serviço. Exlgem-se re-
ferenclas. Tel. 47-0014. (11274)3

PRECISA-SE 
d». amo branco,

educado, com bastante pratl-
cor, poro cuidar de, um bebe de
seis meses. Ordenado 200$; pe-
dem-se referencias. Na Avenida
Atlântica 124, apart. 81.(20925)3

PRECISA-SE 
de bôa ama seca,

dando referencias; A rua Còn-
de Bonfim, n. 44. ' (11896)3

PRECISA-SE 
empregado de mela

Idade para todos os serviços, 4
rua Pòmpeu Loureiro 5, Copacaba-
na. (15530)3

PRECISA-SE 
de boa arrumadelra,

dormindo no emprego ,exigem-
se referencias, 4 Avenida Paulo de
Fon tin 420. * (21248)3

PRECISA 
*-SE - de uma cópelrarar-

. rumadeira pára pequena fa-
milia e'que',trago'boasreferencias.
Tratar' 4 ruo Pereiro da Silva .44,
Laranjeiras. Tel. 25-6049, das 9a» w,horas; ":.',.. (aoaso)3.
r>R:
a n

¦ECISA-SE de uma. empregado
por» fcoso de"pequena faml'-'

lio,: qué durma no aluguel, paga-
se 1008000; 4-:'rÜA'José Oristihõ
tt: 114. S4o Januário. (6490)3

PlECISA-SE 
de,umo menino até

13 onos poro pequenos serviços
em caso de pequena famUla; 4 rua
Castro Alves 83, Meyer. (11810)30

pRECISA-SE de copeira
arrumadeira, ir, Miguel

Lemos, 25. Edifício Atlanti-
da, apart. 202. Exigem-se
refencias. (15970)3
PRECISA-SE 

deumo boa .empre-
gado' para casa 'de família; A

rua do Catete 316, loja. (34247)3

PRECISA-SE 
de uma mocinha de

14 a 18 anos, para copeirar e
arrumadelra; pedem-se referencias,
áprala do Russell 52, apart. 1.

(21563)3

PRECISA-SE 
de' empregada pa-

rà copeirar c arrumar, 4 ruo
Teodoro do Silva 453. (34151)3

PRECISA-SE 
de amos de leite; 4

rua Marquês de' Abrantes 48.
Cosa dos Expostos. (035.632)3

PRECISA-SE 
de todas emprega-

das domesticas c meninos para
trabalharem em boas casos, de 80$
a 200$, trazendo roupa. Constl-
tulçüo 59. sob. (28242)3

PREOISA-SE 
de moças, senhoras,

meninas e mocinhos pora em-
pregos domésticos, casas que pa-
gam melhores ordenados; traga a
roupa para trabalhar hoje. -Rua
dos Andradas 36, 2° and.' (28240)3

PRECISA-SE 
de arrumadelras,

copelras^ cozinheiras, amos etc.
Ordenado: 80$, 150$, 200$. Tra-
gam roupa. Ruo do Constituição
84, 1° andor. (26636)3

PRECISAM-SE 
copelras, arrumo-

deiras. cozinheiras, ajudantes
para cozinha, amas secas, trazen-
do roupa para trabalhar, com
bons ordenados; 4 rüa Rlachuelo
n. 155, terreo. (13220)3

PRECISA-SE 
de arrumadelras e

cozinheiros, copelras, amos sé-
cas, lavodelros. engoraadelras è to-
das as empregadas domesticas Av.
Passos 107, sob Deolinda e SUva.

(73042)3
1>RECISA-SE de umo moço por-* tuguesa, para copelra e arru-
madeira, cm cosa de pequena fo-
mllla. Paga-se bem, 4 rua Du-
vlvler 50, apart. C, 2° andar, te-
lefone 27-6091. (20705)3
T>RECISA-SE de uma emprega-
* da, para cuidar de uma cre-
anço de dois anos, 4 rua Bulhóes
de Carvalho 39. terreo. Copacabana.
DRECISA-SE de um menino pa-* ra carregar marmitas, 4 rua
Ferreira Viana 53, terreo >_<20718)j»

PRÉÒÍSA~SE~dc 
empr»gadn po-

ro todo o serviço, menos en-
ceror. para casa de duas pessoas,
paRa-se bem. Tratar ,4 rua Sad-
doek de Sá 122. Ipanema.

(31829)3
T>RECISA-SE paro todo o servi-
-a- ço dc cosM, de omoregada. or-
denado 120$000. dormindo no alu-
guel. 4 rua Ronaldo de Carvolho
15, aport. 261, Copacabana.

(31837)3

PRECISA- 
uma empregado poro

cozinhar e jovot** & nm rtn
Blsno^ 136. (2140613

PRECISA-SE 
de uma amo que

faça ol3um serviço leve, á ruo
General Dionlslo n. 18. cxlcem-sc
referencias; ordenado 1O0S0OO.

(11744)3

PRÊÓI6A-SE 
de uma empreçada

para todo o s-rvlço, menos la-
var e enc*rar. Pedem-«e boas refe-
renclas; 4 rua SSo Clemente 2S0.
casi_2 (20318)3

PRÈcfsÁ-SÊ 
d» copelras. arrumo-

{•-í-p*. coz!«h*lras. mnclnhM.
Hiííp.'fi** e r?.pasês para tr^?*!ha-~m r— bo»? cosas; ruo n-n»rat
Caldwell 119. (11703)3

PROCURA-SE 
poro:casas de tra-

tamento, empregadas educa-
das que possam dar longas reíe-
renclas.. Agencia Ingleso. Avenl,-
do Atlântica n. 774. Copacabana¦¦••¦•¦ (9534)3

PREOISA-SE 
de uma emprega-

da para caso de ÍamUla para
trabalhar por hora; A rua Pedro
Américo 57/ Catete. ' 

(34.166)3

PRECISA-SE 
de uma menina pa-

ra distrair uma creança; 4 rua
do Russel 84,. apartamento EU. -
-¦ (34179)3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da.Branca para casa de íaml-
lia, senhora de idade; 4 rua Se-
nador Euseblo 356. (34*24)3

PRECISA-SE 
empregada pora to-

do o serviço, caso de casal
sem filhos que lave é passe- bem,
das 7 âs 14 horas, Paga-se bem;
4 rua Real Grandeza 118117.

(34168)3
T>RECISA-SE. dé uma moço bron-
* ca, situada coip. serviços de oa-
sa de alto tratamento, para traba-
lhos domésticos menos, cozinhar,
apresentar-se 4 ruo Alberto Com-
pos 101. Ipanema. (15804)3

PREOISA-SE 
de umo senhora, de

cor branco, sem compromissos,
para tomar conta de cosa de faml-
Ua com creanças; 4 ruo Bento
Teixeira 55. (15806)3

PREOISA-SE 
de umo empregada

poro fazer todo. o serviço de
casal. Paga-se bem. Tratar o ruo
Almeida Nogueira 32. Piedade.

(29465)3

PRECISA-SE 
de umo menina

poro todo serviço, pogo-se
bem; â rua Afonso Pena 85.

(20439)3

PRECISA-SE 
de empregado- pa-

ra fazer limpezas; 4 Avenldo
Suburbana n, 545. Bondes Pe-
nha,. Ordenado 100$, casa~-e comi-
da. (29595) 3
DRECISA-SE de uma empregado,
•o 4 Avenida Salvador de Si 164,
1° andar, opart. 1, nao lavo nem
passo. (34160)3
T>RECISA-SE de uma emprega

do, pora serviços de um cá-
sal, 4 rua Barão de Soo Fellx 212.

(29568) 3

PREOISA-SE 
de umo moço pora

ajudar em algum serviço e um
rapaz, 4 rua' Senador Pòmpeu 9,
sobrado. (29369)3

pRECISA-SE de arruma-
deira de,, maior idade

com muita pratica para ca-
sa de tratamento. Tratar á
r. Barfto Itambi, 31, terreo,'
das 13,30 ás 17 horas. Bota-
fogo. (29596)3
|>RECISA-SE de uma emprego-

da, para todo o serviço em ca-
sa de oequeno família, 4 ruo Mo-
xwell 330, sob. (28098)3

PRECISA-SE 
de um rapaz para

entregas c limpezas, conduta
afiançado, oté 18 anos, ,4 rua Vis-
conde de Itaúna 33. -(34159)3

PREOISA-SE 
de uma moça de

côr branco, que tenha bastan-
te" * 

pratica dé éopelra e arruma-
deira. Paga-se 180$000 e sendo
que agrade terá o aumento da 10$
mensais até ficar com o ordenado
de 250SOOO. Trata-se na Estrada
Velha'da"TlJuòa-227,oü com o' Sr.
Mirando, na rua do Ouvidor 182.

(34157)3

PREOISA-SE. 
de uma empregada

para ajudar em todo o serviço
da casa. Largo do Machado 37,
casa 3, apartamento 2, - (34334)3

PRECISA-SE 
dé uma empregado

poro todo o serviço de um co-
sol; paga-se' bem.-Prefère-se por-
tuguesa. Rua do Matoso n. 103,
cose 14. (34302)3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para melo dia, ordenado 50$;
A rua D. Zulmlra n. 112, caso 6.

(31952)3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para limpeza. Paga-se por se-
mona. Trabalhar 4 «horas pela
manhã. (21449)3

PREOISA-SE 
de uma empregada

para todo o serviço e que dur
ma no emprego, em coso de pe
queno famlll.-.. Ordenado 120$; 4
rua Garlbaldl 137, Muda do TI-
Jucá. (21429)3

PRECÍSA-SÊ 
de orna seca para

2 %-eanças, exlgindo-se reíe-
renclas. Tratar 4 prala de S. Crls-
tovâo 261, tel. 28-2883. (34098)3

PRECISA-SE 
dé uma empregada

branca, todo o serviço, aparta-
mento pequeno, ordenado 908000;
que dê referencias. Rua Pinheiro
Machado 89, apart. 22. Para dor-
mlr no aluguel. (34348)3

|>REOISA-SE de umo empregada
¦*¦¦ para cuidar de lima creança
ordenado 150$ e de uma arruma-
deira que coupere, ordenado 140$.
Dormem no aluguel, exigem-se re-
ferenclas: á rua Mena Barreto 151
apart. 21. Botafogo. (29618)3

PRECISA-SE 
de empregada, pa-

ra todo o serviço do trêsttpes-
soas, menos lavar. E' necessário
cozinhar bem o trivial. Exlgem-se
referenc.as e que durma no alu-
guel. Ordenado 1208, â rua Uru-
gualana, 114, 2°. andar. .

(28217)3
¦pREOISA-SE 

de uma empregada
•*• para arrumar e copeirar; 4 rua
Conde de Bonfim 373. Praça Saenz
Pena. Paga-se bem. (34371)3

pRECISA-SE do uma empregada
•*¦ para serviço de um casal; 4 r.
do Assembléia 87, 2.° andar.

(34377)3
T>RECISA-SE de cozinheira do
*¦ trivial ílno e que lave roupa,
casa de tratamento estronjejra.
dando-se preferencia a quem dar-
ma no aluguel: paga-se bem, sal-
da todos os Domingos; A rua Ba-
rão de Itambi 73. (29646)6

1>RECISA-SE do uma cozinheira
* para pensão comerciai, com
bastante pratica e bém desemba-
roçada; 4 rua do Rosário 167, so-
brado. (20647)6
T>RiEOBSA-SE de uma empregada
¦*« para todo o serviço para uni
casal; 4 rua Cardoso Marinho 56.

* (31974)3

FS/BCISA-SE 
de uma empregada

para todo o serviço de casal
aem filhos, apartamento pequeno,
rua Evaristo da Veiga 83, ap. 801.

 (15962)3

PREOISA-SE 
de uma empregada

que saiba cozinhar è mais al-
guns serviços leves, paga-se bem,
pedem-se referencias;; ã rua Sã
Ferreira 12, ap.' 42, Copacabana.

¦¦- ; -. .-. (31956)3

FtECISA-SE 
de copelra com pra-

tlca-deíservlr a.-«francesa. Exi-
gem-se relerenclas. Travessa Um-
bellna 14, apart. 17, 4o ánd.¦'. -* (15958)3

PREOISA-SE 
de uma ama seca q

rua Pereira de Siqueira 27. E'
para Ir para o interior por 90 dlàs.'

- (28055)3
T>REOISA-eE de umo moça para
•a todo o serviço em apartamen-
to de casal; á rua Barão de Ja-
guarl.be 362, ap. 11. ( (28057)3

PRECISA-SE 
de mocinha paro

copeira de casa de tratamen-
to. Paga-se bom; exlgem-se reíe-
renclas. Rua Barato Ribeiro 111,

(21642)3

PREOISA-SE 
de moça pora aju-

dor em serviços de um oasal
com 2 filhos. Rua Gustavo Rie-
dei n. Í38, Engenho de Dentro.

(34103)3

PRECISA-SE 
de uma menina

limpa p asseada. de 14 o 16
anos, para casa de um casal e uma
crcanclnha de um mês. Tratar ft
rua Pampos Sales 81. (15935)3

PRECISA-SE 
de uma menina

para ama seca. Rua 'Dr. Sa-
tamlnl n. 58. (34316)3

PRECISA-SE 
de uma menina

para copelra e arrumadeira; 4
rua Conde dc Bonfim n. 682.

(34322)3

¦pRECISA-SE de uma empregado
s~: para arrumar e copeirar, cm
casa de pequena família de tra-
tamento. Pedem-se referencias; 4
rua Sousa Lima n. 103, Copaca-
bana. Trator depois dos 9 horas.

(28033)3

PRECISA-SE 
de .uma'empregada

. para todo o sarvlço de casal;
ruá Constante Romos 73, aparto-
mento 301. (15911") 3

PREOISA-SE 
de uma empregada

pora serviços leves, om casa de
casal; 4 rua Augusto Nunes 119,
Todos os Santos. (34323)3
DRECISA-SE de uma emprega-
*• da; 4 rua D. Zulmlra n. 18.

(21437)3

PRECISA-SE 
de uma arruma-

deira, para _pequeno casa de
familla; 4 rua Fontes Correia 98.

(21612)3

PRECISA-SE 
de orna branca,

. com pratico. Pedem-se refe-
renclas: rua Antbal Mendonço 107,
Ipanema.' Ordenado 1508000.- 

(21654)3

PRECISA-SE 
de emprsgado paro

todo o serviço de psqueno fo-
mllla, menos cozinhar; ruo Had.
Lobo n. 115. (15865)3

PRECISA-SE 
de orno seca, paro

casa de família de tratamento
o que seja paciente. Praia de. Bo-
tafogo n. 300. __ (16876)8
T>RECISA-SE d* empregado po-*• ra todo serviço d» três pes-
sôa*. nâo leva nem encero, mos
aue cozinhe bem: 4 ruo Sete de
Setembro n. 333 Apartamento
1002. ^8161)3

PRECISA-SE 
de uma arruma-

deira, das 7.30 âs 11 horas,
que dò conduta; 4 prala da Bo-
tafogo 290. opart. 63, (21617)3

PRECISA-SE 
de lima emprega-

do, para cozinhar e lavar; &
rua José Hlglno 241, (31616)3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da. para todo serviço: 4 rua
do Livramento 169. (21629)3

PRECISA-SE 
de mocinhas para

fáceis trabalhos dc chapéus de
senhora, 4 ladeira da Gloria 98.

(29546)3

P~'rÊCISÃ"-SE 
de uma cõpêlro

branca, para pensáo; ft traves-
sa do Comercio 13, sob.. Praça 15.

(29520)3

PRECISA-SE 
de empregado, em

casa de pequeno famlllo, 4 rua
An:blal Mendonça, 171. Ipanema.

(29705)3

PRECISA-SE 
de umo empregado

poro ajudar todo servço, em
cosa de duos passoos. Exlçcm-se
refenclos, 4 ruo Borâo do Flamen-
go, 17, 11°. ondar, opart. 112.¦;¦'.% _ 

(23197)3

PRECISA-SE 
de m«nlno debuns

costume», para ajudar no copo
e pequenos -serviços, dorme no
emprego, á rua 2 de Dezembro 32.

(28200)3
*r>REOI_A-SE de uma empregado
¦*• paro easal sem filhos: A rua
Regente Feijó 13, Laps. Tratar daí
7.30 em diante. (1Õ990)3
l>REOISA-SE de umo empregada
** sem compromisso paro coso de
um senhor viuvo, com filho me-
nor. 4 rua do Alegria 146.

«2070)3

PRECISA-SE 
de boo empregada

. para um casal de tratamento
e que durma no aluguel. Exigem-
se referencias. Tratar 4 rua Ma-
rechal Joffre n. 98, Grojaú. Tel.
28-5513.. (15941)3

PRECISA-SE 
dc mocinha de 12

a 15 anos,- para ajudar nos
serviços domésticos, cm caso de
um casal. Rua Teixeira Soares
n. 108, Praça da Bandeira. (6969)3

SENHORA 
de respeito, levando

uma menina — Ofcrecè-so
para cuidar do casa de casal sem
filhos, ou pessoa sô, dormindo no
empergo, telefone 48-7394.

(21503-)3

SENHORA 
argentina, de regular

Instrução se ofereço para to-
mar conta de apartamento ou
para dama de companhia; cha.-
mar Sara; tel. 22-0405. (27901)3

UMA 
moça chagada ha pouco do

Estado do Rio, deseja encon-
trar umo casa para copeiror ou ar-
rumar, tambem sabe coser, oasa
de tratamento. D4 referencias de
sua conduta, 4 rua Pedro. Alves 33.
tel. 23-6039, loja. (34210)3

OFERECE-SE 
uma lovadelro,

tem carteira o referencias,
dormindo fára, Tel. 48-2073.

(29456)4

PREOISA-SE 
de uma, lovadelro,

4 rua Benedito Hlpollto n. 170,
cosa 5. (31484)4

PRECISA-SE 
de uma empregada

cm casa do pequena famlllo
para lavar, passar e alguns servi-
ços leves; rua D. Ana 45, Bota-
fogo. (21585)-

pERDEU-SE a cautela 177.502,
¦*• da Agencia Sete de Setembro,
da Caixa Econômica. (31948)1
DRECISA-SE de uma lavadeira, A¦*• Avenida Marechal Fioriano
216, sobrado. (28097)4
T>RECISATSE de uma lavadeira,
* pora lavar, passar é outros
serviços, em casa de pequeno ls-
ni!lla; 4 ruo Mario Lopes 64: Ma-
dureira,  , (21634)4
ÕRECISA-SE do uma empregada
¦*• paro lavar e cozinhar para 3
pessoas e mais serviços leves;, _
rua Dr. Otávio Kelly 40-A, ap. G.

. , ¦ * 
: (34421)4

2S.Q004 — Lavadeira, lavo,"° """* concreta e passa 100
paças de roupa de vestir, cama •
mesa, por 35$ mensais. Peça ln-
formações pelo tel. 28-9004.

(29563)4

COZINHEIRAS

ALUGA-SE 
um bom «juarto para

rapazes ou casal sem ÍUhos,
pôde cozinhar e lavar;- 4 rua Co-
merlno 92, Sobrado. (29607)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se, trl-

vlal bem disposta, com boas
referencias, 1008000, pôde dormir
no aluguel; á' rua Lopes Quintas
n. 181. Gávea. (6626)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se, 4 r.

Senador Nabuco n. 13. VUa
Isabel. (20520)6

COZINHEIRA 
— Preclsa-3e ur-

gente de uma empregada para
cozinhar o trivial ílno e lavar,
dormindo no aluguel, dando boas
referencias. Tratar 4 rua Grajaú
134. (31601)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se d«;

uma, que durma no aluguel,
para pequena família; 4 rua PI-
nhelro Machado n. 32, antiga rua
Guanabara — Laranjeiras.

. - ¦ (28093)8
/COZINHEIRA — Precisa-se uma
*¦-' que durma no aluguel, trlirlal
fino. Avenida Atlântica 480.

- 
¦ ¦' (34380) 6

COZINHEIRA 
— Preclsa-so, que

saiba cozinhar o trivial varia-
do e copeirar, 4 rua Had. Lobo
n. 72. (20677)6

CO-INHÈIRA 
— Preclsa-ee dê

uma que lave e passe alguma
roupa, durma no emprego. Pa-
ga-se bem. Rua Pár4 68. . Praça
do Bandeira, X343031) S

COZINHEIRA 
— Arrumadelra,

preclso-se para todo o serviço
de um casal. Rua Bolívar 61, o'
andar, Apart. B, Copacabana.
___ (84308) 6

COZINHEIRA 
— Preclso-se poro

o trivial fino é mais' serviços
qüe durma íóra; paga-se 100$ o
130% rua Francisco Muratorl 122.(15991)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se para

cozinhar para seis pessoas e
la,var; para „um. ofisal ,s«m ÍUhos..
Exige multo asselo é que dê boas
referencias. Rua do Matoso 34.
Praça da Bandeira. (21601)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se, pa-

ra serviços de pequena íoml-
Ua, á rua. Coréia Dutra 56, apar-
tamento 30. (34099)6

COZINHEIRA- 
— Preclso-se de

forno e tfogüo, para pequena
tfamilia de tratamento, paga-se
toem. Avenida Epltaclo Pessoa 370.
Ipanema, tel. 27-2909. (34107)6

COZINHEIRA 
paro cosa de ta-

mula pequena — Préoiso-se A
ruo Sousa Franco 132, tel. 28-9363.

(2-1077) 8

EMPREGADA 
para o trivial •

arrumar apartamento de cosal,
que dê boas referencias e tenha
boa aparência. Paga-se bem, —
Apresentar-se 4 Avenida Atlântico
598, aip, 40. (34104)6

EMPREGADA 
— Precisa-se de

uma que cozinhe, faça outros
serviços o durmo no aluguel, 4
ruo Barfto da Torre, 658, Ipane-
ma.  (34278)8

EMEPREGADA 
— PrcclBa-se, dos

9 ás 17 horas, quo saiba co-
zlnhar e lavar peças miúdas, exi-
gc-sc máximo limpeza. Ordenado
90$, 4 rua Sfto Clemente 252.

(15107)8

EMPREGADA 
— Precisa-se, _\{e

saiba cozinhar e todo o ser-
viço de um apartamento, ordena-
do 1308000; 4 rua Machado de As- .
sls n -.36, apto. 22. (28160)6

EMPREGADA 
com boas referen-

cias, sabendo cozinhar, aceita-
se para Niterói: apresentar-sc das
10 âs 12 horas; no Rio, 4 rua San-
to Lusla 583, aport. 13. (20482)6

COZINHEIRA 
— Preclso-se, para

o trivial ílno, que tambem ía-
ça outros serviços, dormindo no
emprego; ordenado 130$. Pedem-
se referencias, á rua Maria Ama-
Ua 66. — Tijuca. ( 29460)6

LA VA DEIRAS E
ENGOMADEIKAS

A 
fabrico dc camisas da rua

Oeneral Cornara 230, precisa
de 20 engomadclras com bastnn-
to pratica; paga-so bem.

 (28138)4
¦ÜMPRÊGADA-fiara lavar c cozi-
•¦-'nhar, prec sa-se, 4 rua Navar-
ro; 15 — ítaplrú. 15919)4

LAVADEIRA 
— Preclsa-so para

casa de família c que durma
no aluguel, 4 ruo Capitão Salomão
n. 17. Botafogo. (31998)4

LAVADEIRA 
— Prccisa-so dc

umo, poro dois ou três dlos por
semana, das 8 fts 12 horas, & rua
Francisco Muratorl. 46. (29492)4

OFERECESSE 
umo boo lovadel-

ro' para lnvnr foro do aluguel,
dando boas rcíírenclas, para ho-
tel e casa dc família, ou rapaz
solteiro; tratar p;lo tel. 42-1099.

(3200314

OFERECE-SE 
uma lavadeira boa

e de còr. dando boas referen-
ctas. ordenado 180S00O. Oferece-w
tambem uma coz'nhelra: 4 rua
M3rquês do Paraná 96. quarto 32,
Botafogo. (29642)4

Pnyiíilipirn _; Preclsa-so decoiinnciia u»ma d0 íórn0 „
fogfto, para Copacabana. Casa de
tratamento. Tratar á rua Palsan-
dú 93. Apart. 29.'Tel. 25-6393.:

(29478)6

COZINHEIRO 
— Precisa-se de

um para um pequeno Interna-
to. Ordenado inicial 150$. Pedem-
se referencias. Rua 24 de Maio
797 — Sampaio. (28244)6
TVf 

'ÕÇA 
— Docôr preta, com ótl-

*•"¦ mas referencias, cozinhando o ;
trivial fino e variado oferece-sa'
para todo o serviço de pessoa só,
de tratamento que pague bom
ordenado. Rua Mario Portela 95,
quarto 3. Laranjeiras. (34379)8

OFERECE-SE 
uma cozinheira do

trivial fino: 4 rua Figueiredo
Magalhães n. 70. Copacabana.

(31985)8

OFERECE-SE 
uma cozinheira do

trivial fino e variado, com
pratica do pens&o, nfto dorme no
aluguel, ordenado de 150SO00 paro
cima. Rua General Severlano 136,
quarto 13.  (21486)6

OFERECEM-S 
uma senhora pa-

ra lavadetra. <• uma moça pa-
ra copelra e arrumadeira. para
casa de tratamento. Tratar na
porta, nfto tem telefone: * rua
Álvaro Ramos 9-A. caso 2. Botn-
fogo. U9460I4

OFERECE-SE 
uma cozinheira do .

trivial fino e variado, orden»-
do 1509000. Fódc dormir no olü-
guel. Tem carteiro. Trotar 4 rua
Bamblna n. 49, caso 11.

(29461)8
FBRECE-SE um rapaz novo de
boas qualidades pora coslnha,

em casa familiar, com pratico bos-
tante de pensfto. tom os melhore»
referencias, carteira profissional,cozinho a bahlono. Teleíone, oha-
mar Menezes, 27-0277. (314*3)8

OFERECE-SE 
uma cozinheira de

forno o fogáo, pardo, ordeno-
do 2008000. dormindo fora. dondo
boa conduto. E' favor procurar 4
ruo Aesunçfto 174, tem carteiro.

(39454)8

OFER_CE-€E 
uma boo cozinhei-

ra de forno e fogio, pora casa
de família de alto tratamento,
dando referencias e tendo oompe»,
tencia para íaacr o serviço, ordena-l
do 250»000. côr pardo. Dtrljlrtm».
at: para ft rua General Beverlan»!
41. tel. 36-5936. -<3â8íí!,9Í

- • '. - 
' 

*.. .'..,' 
"; '.-..¦.,...¦¦¦. .' 

'.'¦ 

_" 
, 

'^ 
.'¦-' ." .'¦¦__ -v ¦,"-¦¦¦*...,..'. >,.

¦¦>."¦... .¦-.'.

w

M



JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1939

OrERBC-K-si", 
uma perfolta cost-

nhelra. branca, dando lx>as;ix-

r^meS?-%CS V-luXr.
na Patna n. ne. B°"^g4i00>0

^K_-__ECE-SE"úmo7~cozlnhelra do
" trivial ílno,. para coso do fa-
mllla. ordenado 13OS000. .Tendo
Srtera. a rua Marquês d. Va-
lenca n, 100- (6095)6

^BECEM-SE uma boa cozi-
nholra de forno o íog&o. e

PREOISA-8B 
do cozinheira bran-

ca. quo tenha pratlea de pen-
«Oo ou .Uaurante, nllo ha traba-
lilo aos «omlngoa e feriado». »
rua L-indro Martins »0»- Jr»*f-
Kd» 7 As 17 horas, (3*117)8

uma.boa co-
i^fia irrumadelra; A rua Mor-
E.A, de Abrantes 4. Tel. 26-0041.
outra <lo trivial;
pelra arrumadoli
gufis de Abrantes

PRBCI8A-BB 
do uma crenua pa.

^T cozinhar e lavar para trea
poswSs."á"justlniano da Bocha,
gggiag áO aluguel, (34119)6

P" 
REOISA-SE de uma creada para

cozinhar e lavar, a rua au-
rella^Wr.ugal.lSS. mo Com^rU
do iiim

OFERECE-SE 
uma «^«"mu

íorno. o fog&o, para^a^hw
em Xoartamenío do casal soro fl-
VMa, 

"Sndo fora, chamado pe-
lo telefone 26--505. (34it-)o

OFEREC1--SE cozinheiro, com

ra um casal. & ™» <*»fêSíK
35, caaa.3. .Telefone 22-366?

(34121)6

P-RECISA-SE 
do cozinneira. A rUaB3ofto 

da Mata 48 (Avenida
Moracán&, proxlmo da rua Jbs*
Hlglno) } -° '
•irisEOISA-SE de cozinheira com
PS de trivial ílno-,i.rua
D. S_>--'«."a a. Botafogo. (21635)6

PRBCISA-SS de um empregado
brasileiro, para oopelro de res-

taurante, com pratlea. k rua da
Constituição 48, (28230)0

PHasoiBA-BÉTdo 
um lavador de

pratos com pratloa de pensfio;
rua, Marqute do A*1»04*"^^),,

t>rbci_a-se de um garoto de
A lfl a-17 anoa- para oarregar
marmitas,, de umaj pequena pen-
sao: A rua Barao.de S. Felina.

•-K)3TUB_-RtA8 - Proclaa-ae, pa-
Li ra camisas; A rua Toma dc
Bousa n. 18. Vobrlca. 127331»E3

COSTUREIRA 
para oasa de fa-

mllla — Oferoce-se, oom pra-
tico de vostldoa do senhora o do
creança, oxoouta quolquer .«guri-
no. Tol. 28-4299. (29570)_!3

ÕSTUREIRA — Preolsa-se de
boa costureira, para trabalhar

em atelier de modas e que tenha
pratlea, A rua Gonçalves Dlos 41,
Ço ondar. " (29878)E3

PREOISA-8E 
de um bom frUa-

dor, um llxador e um glgador
para fabrica de calçados de ho-
mem, i rua BAo Lula Gonzaga
893, SAo OrlatovAo, bondes de Pe-
nha e Ramos. (33047.B

REO_3A-SE de um ajudante do
sapateiro: k rua Norval de

Oouvea 121. Quintino Bocaiúva.(34178)18

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

A rua Piauí 129, Todos os San-
(21861)8

KfÊREOB-SE uma eojsln-baü^-de
O côr nar*.-o trivial-fina ou para
*?artL_ento, dormindo ***• 

fon-tío referencias de sua conduto.
Tcioionar para -6-0914. «f^
16 noras. -' — . >'
TCV-ereOE-SE uma -cozinheiraae
O _Sno e íog&o, trabalha por
„., „„ ««. dia em casa de fa-
mlfiade^ratamenta. Ordenado:
180$ Tendo carteira- e boas infor-
macóes! Dorme íóra do emprego
- T& Sbalhando aos ^:
gos. Tel. 26-0277. (16880)8
V.FSREOE-SE uma cozinheira do
O trivial fino e variado. Ordena-
do 1608 aT 1808 mensais. . dando
preferencial o tendo carteira
ü_ nòllcla dormindo fora, a rua
_?0cSdo°sÍo.lnho, 22, sala^ter-

pítECISA-SE de perieiU
v. cozinheira, íorno e fo-
Kão, corri referencias, a rua
Almirante Tamandaré^ 53,
apart. 62 Quem não estiver
.m^ndições, não sempre-

T»R,S(_à_3A-s_E de uma senhora
1 oara coalnhar è arrumar em"n.aHamento, nfio tem creanças
S™ sertratada como pessoa, da
&af tratar à. ruá D, Manuel
16, loja, com Salgueiro, (31960)6

F" 
FEOJBA-eE de uma cozinheira

_ uma copelra na.rua 5 de_Ju-
lho 89, Copacabana. (31081)»

PREOISA-SE 
-e o-_"»"«"-. --"rua 

Francisco BA 9\ cosa Vil,
Copacabana. Paga;»» ,bem(g1468) a

¦DRECISA-6E de um rapas paral
A trabalhar como ajudante de
uma pensão; á rua Teofllo Ottonl
48, 2.» andar. (18043)9
DRBOISA-eE de um aroador de
A talheres á rúa Senador Euse-
blo 14. . . (gB071)9

PlECISA-SE 
de um empregado

de 16 a 18 ano», Tj>_ray-ervlço»
levei, em casa de-íamllla. Trata--
ae na Avenlda Mem do.„Sa 330.
Telef. 42-8885. _.(2BO_7)9

ÔRBOISA-SE • de uma corlnhel-
A ra para pequena íamllla de
tratamento. seÇía e multo asseio-
h, ¦ ««.bondo bem cozinhar, ia-
^aSSieT mossas e lavar rou-
™ inludA. Exlgem-se referencias,
leVteU qualldfdw.InutU se apre-
sentar, & rua Barata Blbeiro^aB^

FíUCISA-SE 
de mm rapaz ;póra

encerar e mais eervlços; A rua
daa Laranjeira» 131. . ttlgem-se
referencias.- (6977)9

ONTRA-MESTRE — Ofercoe-ee
diplomado pela Academia Ro-

bertsan de Parla, cóm longo tiro-
elnlo em córte moderno, PfjrA ho-
mens e senhora». Tel.- 32-2801,
chamar Santo». (29462)B3

OSTUREIRAS — Preol»a-se-.de
ajudantes e de aprendizes c|

pratica de oficina; Rua Vitorio
Smanuel 3, -traneveraal k ruo Ba-
rio de Mesquita, em frente ao
cSeglo S-O^-Psé- (aigJgüL3,

ÕSTUREIRA. — Preolaa-ee para
fabrica de bolsas, de preferen-

cl» eom pratloa. á rua SanW^OB.

TJRECISA-SE do oficiais do «a-
Jr piiteim, para concerto»; *
Praça Botafogo B-2. «m., m

F-tiECUSA-eE 
um bom oficial de

sapateiro para concertos, com
pratica de ropldo; k rua do Costa
n. Ua. (18983) EB
¦pRECISA-SE de um ajudante,
•AToom Pratloa para alfaiataria,
que seja educado e acostumado
rcidadÍ;àruaUWu.I«m*8«.)^

ENCADERNADOR 
— PrecUa-ao

de um oficial do mlude»a, a
rua Teofllo Ottonl 1MU58- „.„(89088 )B

ÃRCIENEIRO — Preclaa-so de
um razoável. R, Miguel Couto

33 (antiga Ourives), Casa do mo-
vel». (38243') E
TI/fOÇA que conheça oontofolllda-
lv_L _e e datilografia — Preolaa-
ae. Carta» para 0590, na porta-
ria deste Jornal, (6509 )E
Tt/TÒpA com pratica de papelaria
"A ou para caixa. Precua-se k
rua Rlaohuelo 209-íF. Casa Dias.

(34162 )E

TJREOISA-SB de uma ooamhel-
* xã, em casa de pequeno faml-
liai A, rua Sampaio tflana^^

PROCÍURA-SE 
paro casa de pe-

quena famUla, perfeita oozi-
nhelra, aceitando-se somente com
Soas riferencias. Ofertas é iWeni-,
da Jo&o Luis Alves n. 370. Ponto
final dos Ônibus, da U«">- 

174) 6

FtBOISA-SE 
de um menino de

13 a 14 após, para serviços; le-
veB na parte'da manhft. Rua Al-
zirá BrandSO 54: (34317)9

COSTUREIRA, 
sabendo cortar

pelo figurino,, oferecerão: para
costurar em • casa de família de
tratamento, telefone; ^-^i^JES

SAPATEIROS. 
-rr PrecUa-s(i de_ 2

oficiais, urgente; A nua da Es-
treta 98 - Rio Oomprld03Í!B())i!5

OFEREOK-8E 
moça sabondo »»-

crever a maquina, para ouxt-
liar de escritório, D&o-»e referen-
atas. Corto» poro M. A. aob o nu-
moro 34108, na portaria deste Íor-
nal^ (3410B)E

OFERECM-SE 
üin rapoz porá

qualquer aerviço, dando toda»
informações. Telefonar poro 42-
MB0. Sousa. (34166)E

OFERECE-SE 
unia moça,

(

RAPAZ 
— Precisa-se um que sal-

ba encerar, limpe-» èm . geral
«outros serviços: A ruaVoluflta^
rios da Pátria 173. (18874)9

RAPAZ para ajudar na copa —
• Preclsa^-e, A Pralà de Botafo-

go n. 424. : («968)9

BARBEIROS

P" 
RECISA-SE de um ajudante de
cozinha; à ruo Carvalho Mon-

teiro n. 17-.... (32087)B

ÕREOISA-SE de um menino de
a 14 a 16 anos, para auxiliar de
cozinha, em casa de ¦una easal, _A

BARBEIRO 
—. Preclsa-ee de ofl-

elol para efetivo, què trabalhe

COSTUREIRAS 
ou ajudantes bem

adiantadas — Precisa-se paia
oficina de alta oostura; k rua. Al-
varo Alvlm 24, 2» andar, ap. 1. —
Clnelandla. (33062) B3

COSTURA 
rr. Preclsa-»e de bôa

aprendiz, bem adiantada, 4 rua
Sete de Setembro 88, l0-andar.
gala 3.  (28184)E3

ÕSTUREIRA — Precisa-se. de
boas, com protleo do costura,

paga--e bem, A rua Senador Don-
tos, 19. apart. 711. (28202 )E3

SAPATT1K06 
— PrecUa-Se de

coaedore», ponto «itelra-, para
Mexloano; k rua Senador.EuseWo
n. 107. (34405)0-5

CHAOFFEÜRS __.„.„.,_,„„E MECÂNICOS
j^^5S_____-__B____S____B__--=

MODBL-IDOR 
comipetenu —

Oferece-»© para contra-mestre
de fabrica de calçados. Informa-
çOes pelo tol. 02-3178, ^chamarJaartlns, <_*°1.1E
Tt/TOÇA óu moolnho — Proclsa-se
ivl de -umo, para gabinete denta-
rio, de boa aparência, trabalha-
delra, exlgem-se reíerenclas; or-
denado começando com 2008000.
Dr. Geraldo, a Avenida Rio -Iran-
con, .132. (29448)E

MOCINHA 
còm 4» ano glnaslal

e curso de datilografia, deseja
trabalhar ém escritório Ou cônsul-
torio que pague bem; tratar & rua
Conde de Bonfim 293, (34371) E

maior
de fina educaç&o social, datl-

grafa, boa letra, enérgico o do
respolto, para trabalhar em cole-
glo, casa de saúde, hotel, eto
Cartas paia 34336, na portaria
dooto Jornal.  (34336>;B

P'~RBCISA^5E 
de caaal para íSzên-

da, que trabalhe e saiba adml-
nlstrar; tratar A rua Senador Dan-
toa 73. (28248)E

Pre-

^!Vgo^220».AÍ._ladeBÕ: MOÇA - Oferece para «.ser, .
^i_.Pl22T (341181)El Mcasa de íamllla, entendendotafogo. 122.

FÍECISA-SE 
de uma empregada

para ajudante de cozinha ou
uni rapaa».para entregar marml-
-ir B^foluntarlos da Pátria

ÍTniwiSA-eE. 
de cozinheira para'otrivioí 

ílno,.que saiba.lavai,
arlsem-se referencias. Tratar pela
wnh&; A.-™a Conde de;Bonílm
840-A, casa 4.

457. (21440)6
—BECISA-SE de uma emprega-

da para lavar e coztnhar.-em
caso de pequena ÍamUia, que dur-
ro°f fôrarA Avenida Salvador de
Sá n. 182, casa 1. 0_glC4)o

(3.181) El
Preolsa-se de um"oficial 

o de um bom melo ofl-
olal. pata efetivo, A rua-24 de
Maio 400 — Estação Rlachuelo.

(3410/) -Cil

BARBEIRO<

BARBEIRO 
— Preclsa-se.d» dois

aflolals 'k- fúa. S. Francisco Xa-
vier 507-A. Maracan». (29640) El

BARBEIRO 
— Precisa-se no 4o.

Batalhão da Policia Militar; k
rua Evarlsto da Veiga. (21623) El

casa do
reformas;

em
de

dè vestidos, roupas de
creanças. Inclusive de menino.
Faz vestidos desde 8», em süare-
sldencla, íone 28-6122..0U. 27MI em
Niterói, D. Ema. (29493)E3

(31971)6

PRECISA-SE 
de uma empregada

aue saiba cozinhar, peq»'»'
família; & ruarfSe"l„<ÍLlrr
„. 16. Praça da Bandelra^^

—Í>EC1SAM-SE do cozlnhelras-ar-
rumadelras, copeiras, arruma-|

dores que tenham carteira P™£*-
sfcraal; & rua Gago CouttohOg6S.e

Ü5KBCISA-SE de empregada, que
:' I saiba escrever, para lavar e co-

_li>l_ar, em casa de pequena fa-'?,'iia,'prefere-se- uma.senhora.de
« SS'i-ade, 4 rua Senador Euze-
;liih7£2g: .sobrado, - , (2818g)6
tÍKÍCISA.SE' de -cozinneira " de
A zTlvlel fino, para easa de-um

¦casal-de tratamento, e que lave
nlíuma roupa. Exlgem-se referen-
clã. A rua Viveiros de Castro. 110,
ttP?-rt. 52.  (2819°)fl
TÍHBCISA-SE ume. cozinheira,
A para todos os serviços, limpa
a üídia, para trivial leves, paga-se
bom.-prefiro branca, dormindo fó-
V,:. do.aluguel, & rua Andrade Per-
tence, 47. (28188) e

ÕítECISA-SE de uma empregada,
. t- para ajudante dc cozinha e ou-
trs serviços, A rua Visconde Rio
3_-_nco. 20. (28184>6
?>RECISA-SE de rapaz, para oju-

CABELEIREIRO 
ou cabeleireira,

precisa-se no Instituto . de
Beleza S. Paulo; A rua BarSo de
Mesquita n. 364. Tel. 48-40^.^

-myrOQA — Precisa-se que saiba
Na costurar bem A maquino e sej»
caprichosa, para íazer bolsas. Pre-
fere-se, que Já tenha PjaUça; A
rua Rlachuelo 32, apart. M, *» and.

GHAUFFEUR 
— Oferece-»e. oom

pratica, para carro partloular
ou de entrega». Telefone .para
2S-8969.^epSls da» 9.30 ^^chamando fml». (_5823)B6
/-«lAUFFBUR — Píeclsa-»e pata
Vv carro particular. Exlgem-»e re-
ferenerte. Rua Araújo Porto Ale-
gre70. 3" andar, sala 

^

CHiATDIFFDUR 
— Frecloa-se ¦*»

habilitado. Ordenado 300|000
mensal» cbm comida. Rua Leopoi-
dina Bastce 31. Eng. Novo.ifl)E6

'TJREOISAM-SB oficiais serralhel-
a^ roa para chapa e ajustador
mecânico, paga-se bem; A r,ua^f?"
crente Felló 49. Zambell b Cia.,genws •».» (39477)E0

•MOÇAS para embalagem
ITlciaa-se de 3 com um pouco
de pratloa, 48000 dlailos, rua Uru-

Sialana 
216, sob. Tratar com D.

uth. .- (29648)E

|>REOISA-SE de um garoto, pa-
A ra recados o outros ser-
vlços, em casa do família: A rua
Maria lopes 64. Madurelra. 

^

PHici-i.,-,-.. 
uma boa be**la»(

dclro. poro »«rvlço« fino», p*«
go-»_ lUÍWO por dl»; A rua. Oo«-
pacabana 577. Tol. 27-3321. Á|
Voiitajosit. (21838)».

PRECISA-SE 
de um optendlB~<R

luntrodoi-, A ru* Joaquim flUT*(
n. 06. (84Í10)»

PREOISA-SE 
do um homem para

ò serviço de limpeza. Oonfetta*
ria Moderna. R.

PRBOlSA_-6E 
de um rapaabüi0

para oarregar marmita», k ru*
Teodoro da Silva 182, Vil* Inl^eU

(ae«ao)l
PRECISA-SE 

um ajudante dtf
mesa, A rua do Oanno, tí_

PRECISA-SE 
de rapaz do 14 a

16 anos, de boa conduta, para
servente de consultório dentário,
entrando ás 6 horas o saindo á tar-
do. Mensalidade 1008; á rüa 7 ,de
Setembro, 194, sobrado, (6965)E

PRECISA-SE 
de

para farmácia Homeopática, i
rua^lachuclo, 403. ' (3810-)!
ORECISA-SETi

de menino, pana.

MOCINHA preparada, com 16
anos, deseja lugar como aju-

dante de escritório. Av. Domes
Freire 112. sob.. Ou tel. 22-0206.

, .  , (29528) E
"MOÇA de 18 a 31 onos para ser-
ivl vlços leves em casa de íaml-
Ha; tratar A rua da Quitanda 8,
sobrado, das 8 ás 10 horas. .

(81895)E

PREOISA-SE 
de um empregado

maior do 18 anos, com algu-
ma pratico para trabalhar cm es-
crltorlo de contabilidade e despa-
chòs em repartições publicas; a
rua Sete de Setembro n. 207, Ia
andar. (11378)22

llmpesa e mandados, em oítcW
no de nlquelador. A rua Slqueln»
Campos 72-A. — CoJMOt!b!__^rtKm

PREOUSA-SE 
de oficial pintor

para pintura de auto-Onlbus.
Auto-Vlaçáo Cruzeiro do Sul, A
rua S&o Miguel 177. (11478)E

PMSOISA-SE 
do ajudantes e de

aprendizes de pintor; ha Fa-
brica do Brinquedos Federal, rua
Frei Caneca n. 51. (27888)E

TI/rOÇA — Precisa-se para trivial
iu. de casa de íamllla; á rua Ca-
plt&o Salomfio n. 17. Botafogo.

(31906)E

RECISA-SE de 2 oficiais bom-
bélros. & rua Campos da Paz

OKBREOE-SE 
uma moça com

bastante pratlea de costoa,
para tra/balhar ein casa de famUla
ou em atelier; tratar com D. liucla,
á rua Visconde de "aúna 173 «o-
brado, Praça 11. '(34243).E3

—RECISA-SE de uina empregada
para cozinhar e mais serviços

de um casal," que durma_no alu-
miei e dê ..referencia». Rua Ro-
dolío Dantas 110, oport. 8, pos-
to 2, __________-'-

P"~RECISA-SE 
de uma empregado

para todos os serviços e que
saiba' cozinhar;-exige-se caderne-
ta.; Rua .Jacegual.72. (6988)6

'TMMÕCISA-SE de ^una empregada
* para lavar" é cozinhar; A rua
D. Mlnervlna 54, próximo A ruo
Machado Coelho, ___!_16

RECISA-SE de uma empregada
para todo o serviço,' devendo

saber cozinhar bem, para casa de
um senhor só. Dormir no alu-
nuel. Eventualmente dá-se mora-
da porá casal sem filhos. Tele-
fone 22-4407. (34327)3

cozi-

CABELEIREIRO 
de.senhora, pre-

clsa-se de um bom para sal&o
de 1» classe, Inf. com o Sr. ça-
U_to, pelVtel. 22-8599. (38_25)B1

C/_íl___3MS/0 
e barbeiro —

Ofereoe-se cabeleireiro para se-
nhora. completo, wndo também
barbeiro.:Chamar José. 4|-|^°-E1

PRECISA-SE 
de oom oficial de

¦barbeiro, para efetivo, paga-se
bem, á Avenlda Henrique Vaiada-
res. 2. Perto da Policia Central._..

PBÍECISA-SE 
de um oficial bar-

beiro, paráiefètlvo;. A rua Lobo
Júnior «, ^ha-Clrçul^r^,,.

BBOISA-SE de bom melo.. ofl-
ciai barbeiro, que trabalhe

PRECISA-SE 
de uma bôa costu-

reira para bolsas de senhoras
e também moças que saibam tra-
balhar em bolsas de senhora;, á r.
General Pedra n. 12. (*7929)E3

33. Tel.,48-924fl. Rio Comprido^

-rjRj_X3ISA-SE de um chaulfeur,
¦«^solteiro, para guiar automóvel
e outros serviço». Prefere-se por-
tuguês. Tratar á rua Silva Jar-
dlm n. 33. (11451)E8

PRECISA-SE 
de uma costureira

com pratlea de vestuários fl-
nos e -uma ajudante que saiba
bordar á m&o; na, A Colegial, lar-
go de S, Francisco n», M^W.

PREOISA-SE 
de uma costureira

com pratlea de oficina; A rua

MaaENHA 
de 16 a 18 anos de

boo aparência para ' ocompa-
nihax umo senhora e zelar por
ela. Tratar á rua da Quitanda 8,
sobrado, das 8 às 40 horas.

(31997)E

T>B_IOISA-«ÍE estampadores para
Jt^inetolurglca; á rua Barão de
Petropolls 97. Rio Comprldo^^^

RECISA-SE de um calxotelro, á
rua do Alfândega 163. (11666) E

PRECISA-SE 
de um menino oom

pratica de armarinho, A ma
CaTollna Meyer, 31. — MejWN.

(38308)B
ASSADEIRA — Preelaa-ae, par»
brlm e cosemlra, á Estrada Ma-

rechal Rangel, 494. Madurelra.
(38209)»

PRECISA-SE 
de mocinha, par*

tomar conta do uma pequeno
tlnturaria particular, A rua do Oa-
tete, 117. lola, da» 8 á» 12 bons,
n&o se atende pelo telefone.

(28210) 1!
de um bom aju-

dante de mesa, 8. rua da Lapa
n. 14, Padaria. (28229)-!
PRBCISA-SE 

de um
c

PRECISA-SE 
de bom operário

para bolsas; A rúá Santana 13
cmrnX.  (28088)15
T>R!ECISA-SE de tom composi-
* tor; A rua do Quitanda 165.
papelaria Modelo. (34381 )E

MENINO 
até 1'5

»
anos — Precl-

so-se de um de bons costu-
mes, para pequenos serviços e
mandadoa;A ruo S. Pedro254 so-
brado. (28144) E

S. Salvador 97; Tel. 36-4246.
. (3J909)E3

T>RECISA-SE
A- 1

bem, para efetivo.
Eugênio 127.

Rua Francisco
(34326) El

PRECISA-SE 
de um oficial bar-

tetro para efetivo; rua.da Ml-

DRECISA-SE • de um calcelro; A
F^yçav13 de Junho m^Oog

DRECISA-SE .de aprendiz. e de
JT eiudante de costureira; A Av.
Oopacabana n. 1.118. Ed. Neder.
50, apárt. 61. (31448) E3

TÕRÊCISA-SE de dois bons ofl-
Jr ciais bombeiros, com pratica
de eletricistas. A* rua BarSo do
Bom Retiro n. 743. loja. OffJouá

aEOI9A-SE de um chauífeux
mecânico, que, conheça o ramo

de'. madeiras e materiais para
oonatruçõee. para t«n auto-coml-
nh&o; quem n&o estiver em con-
dlcões 6 fovor n&o ee atore-entTC.

«-£ Avenl<te 8al Wl%™

Tl/fOÇA para escritório, com pra-
"* tlca de datilografia; A rua Ra-
malho Ortlg&o n. 38, 3o andar,
iala 38; das 9 ás 10 horas.^^^

TJRBOISA-SE de uma moça para
¦T trabalhar em umo vitrola, de
bóo aparência, & rua Jullo do Car-
mo 326. Tratar das 12 horas em
diante, paga-se bem. (27443)E

¦m/fOCA de aparência oferece-se
•"¦Apara trabalhar em consultório
medico ou dentário. Telefone para
26-2393. (34145VE

,.„_,__.„.. de uma boa
nhelra, que durma no aluguel

exlgem-se' referencias; A rua Dias
dã Cruz 368 — Meyer, (34428)6

PRECISA-SE 
de-boa cozinheira

de forno e fog&o para pequena
t-" dante de cozinha, com pratlea I Iamma de tratamento, que seja
tt« pens&o. Trata-se A Avenlda muito asselada e «alba sua obri-
Mc.rShal..Flórla^o,136.,sObrado.vB. gáçad. ^lgem-« referenclos e que

Precisa-se 
de um bom aju-

dante de paletó; á rua do Lo-
serioordla" 44, fundos, (34239)8.1, vrBdlo 117; qUem n&o éStlver em

ÃLAO 3. José -"Preplsa;seQdej condições é favor n&o «e.qgreseig
S"t^___" bo*"t_ísadelr_, á rua Sfio
Francisco Xavier 641, casa S.Paga-
sobem. (ai053)El

CAIXEIROS B 'AJUDANTES

EMPREGOS DIVERSOS

AGÉNOIADOR 
de anuncio» —

Precl»a-ee para umá Impor-
tante revista; "a,00."11^, ^_poeta» para a portaria deste Jor-
nal para 10832. (10833)E

pRECISA-SE oficial me-
canico com pratica de

motores a oleo crú e serviço
de ônibus. Auto Viação
Cruzeiro do Sul, & rua São
Miguel 177. (11477)E6

RECISA-SE de uma boa passa-
delra para brlm na TlntUTa-

ria Áureo; A rua 24 de Maio^l,

PRECISA-SE 
de um Impressor de

alto relevo balanclnho; A ru*
da Quitanda 105. Papelaria Mo-
delo. ' (34382)B

PREOISAM-SE 
de lmpreasores pa.

ra maquina pequena; A rna da
Quitanda 201^ (34406) E

MOTORISTA 
— Brasileiro, sol-

teiro, com 26 anos de Idade,
oferece-sè para ÍamUia de alto
tratamento. Chamar Pel0/,^?"!
29-4220. Lopes. (34286) E6

ÊNINÓ — Precisa-se de um,.
com alguns conhecimentos de

escritório, e que. more no centro
da cidade. Tratar & rua Teofllo
Ottonl 113, 1° andar, «ata «j^,,

PRECISA-SE 
rapaz de 17 ano»

com temperamento alegre •
espanslvo para vendedor nas bar-
bearlas. Só serve com multa von-
tade de trabolhar è com referen-
cias. Ajuda de custo e comissão.
Tratar no varejo Gumex; & rua
Ouvidor 191. (34403) E

-A 
UXILIAR — PrecUa-sé de uma

A moça. capaz, ativo e Inteli-
gente, qúe soiba datilografia e

PR_IOISAM-SE 
de rapazes ativos

com carteira para ajudar era
pastelaria e entregas, ordenado
.08, casa e comida. Tratar á Av.
Lauro Muller 10 .Caíé PÇlotence.
ponte dos Marinheiros. (3422o)E

PRECISA-SE 
de um servente; A

rui Pedro Alves 65. Praia, Ri'-
réosa. (34WUE

PRECISA-SE 
de um lavador de

4Í gratos; 
á ruo da Alía^ga

ajté 14
-.-ohôs.~para Umpésa o-recados.
Exlgem-se referencias, à rua Vis-
contle de Pirajá, 608-B. (15924) E

Tl/fENINO — Precisa-se

Moco1". nint
 Precísa-se oficina de

eenie, h"-" •»»—» p- , _. 1 "-¦ pintura estatuetas, dlarla 58.
Sonheca serviços de escritório; A „ig£m.Ba referencias; A Avenida
íSa ftel i Caneca n, 240, tratar fiJK™ " 

Valadares 135. (15479)E

PRECISA-SE 
»de um rapaz para

serviços domésticos, que sal-
ba encerar e que tenha pratica; a
rua do Ouvidor n. 4, SOD]:£d°.g. 

e

PKEOlSA-SE 
do um menino pa-

ra entregar encomendo. Tra- I
tar 4 rua Conceição 32, Íundos.

. (34396 )B

PRECISA-SE 
de uma perfeita

passadelra de vestidos; A ruo
General Polldoro 105. Tel. 23-
8608. (29616)S

PRECISA-SE 
de um garoto por»

entregas de marmitas e de-
mais serviços; A rua Baráo de S&o
Felix 109. (32067) E
TJRECISA-SE um agente e cobra-
A dor com fiança de 3:0008 em
dinheiro; A rua 7 de Setembro23«.
sobrado. (29630)0

(29704)6
!>RECISA-SE de um auxiliar dè
C cozinha,. A Av. Rio Branco 152,
Sfãtríd.: ¦'¦'"¦ . (34419)6

1ÍRECISA-SE de umo cozinhei-
1 T& do trivial fino, para peque-
ni família; A rua Pontes Correia
n. 98 e que durma no aluguel. 

g
RECISA-SE de uma empregada
para todo o serviço, que cozi-

nie paro casal e durma no em-,
3._'.ig_. Rua Siqueira Campos 33,
ipMt. 16, (15206)6

P~" 
RECISA-SE de cozinheira de

íorno e íog&o. Exlgem-se re-
íerenclas. Tel. 27-5661. (0668)6

d-imá no aluguel; trator depoU

PbECISA-SE 
de enipregada para

cozinhar e lavar paxo um ca-
saí, ordenado-100$: A ruo Uossori
13, 'apart; 201, Tijuca. (32027)6

RÊX3ISA-SE de uma pessoa,
que saiba cozinhar e ajudar

em outros serviços: casa dela-
milla Blmples: ordenado ,708000:A rua S. José 79, 3», (29870)8

ARMAZÉM 
— Precisa-se de um

. empregado com pratica de
baleio e-rua;.. Avenida f°._l*±.beiro n. 79; (34266.)E3

PíRECISA-SE 
de um oficial de

paletó que tenha pratica de bu-
tei?o para^Av. Passos 99. Tel. 43-
4799, 1." andar. (_8087)_a

FIECISA-SE 
de melo oficial ai-

^falateiá 
ruas. José 84^an-

PRECISA-SEi

FtECISA-SE 
de boa cozinheira do

trivial ílno para casa de casal
1 s'<?a filhos; Bom ordenado; rua

Co.-acSb de Maria 146 — Meyer. .

PRECISA-SE 
de uma empregada,

-para -cozinhar e outros serviços: eni cosa de üm casal, & rua. Nasci-
mènto' Silva; 423 - Ipanemag. 

q)6

; 
"PRECISA-SE empregada para co-
X- zlnhar e lavar roupa,' á rua
General Glicerlo 42, Laranjeiras.

I ... (21076)8

de mocinha poro
serviços domésticos de um co-

sol. Deve entender de cozinho e
prefere-se que durma no aluguel.
Rua Santo. Amaro 8, apart-M^

RÊÕiSA-SÈ"de uma cozinheira
para pensfio; A rua Buenos Al-

res n. 47; í0 andar. (21592)6

FÊRECE-SE para trabalhar de
calxelro de armazém xofé^ou

lelterlo.. tem. carteira,í#lm5.Safl
gralla; tratar, peto tol....-«««96,
com Albertlno; ordenado., "g^J^

T)(B_SOISA-SE de um rapaz até
A 16 ano»-pára coso de annarl-
nho, A rua Elpldlo da Bôa Morte
73, antiga Marlz e Barros. casa
Compadre. (21600)«.
¦DRBOISA-SE de um calxelro e
* um caietelro- A Av. Henrique
Valadares 133. (39556) E2

TVRTIOISAM-SE- de ôílclals de pa-,
A letó e costoireira de calça; a
rua.oonçalves Ledo ««f.a^g"-.^
Jorae. "', "..":. (38631,)-a
Jorge ¦'—RECI3AM-SE de ajudantes de'|

costura e bainhas; A -rua do
Senado 231. 6» andar, aparU M^

PRECISjArSE 
de- boa cozinheira

¦para pequena família de trata-
-monto, paga-se bem - e exigem-se
íeferéncias. Tratar das 9 ás 12 ho-,
rtó.A rua Barfto da Torre.461, Ipa-
nema.";' ... " (2"5.9.)_g

PRECISA-SE 
cozinheiro ou cozi-

nhelra A rua Unlfio n. 46, bo
tequlm. .' 3'259)6
1>RECI8A-SE de um cozinheiro,

á rua General Gurjfto n. 159,
CaJÜ. (27868)6

PRECISA-SE 
de uma cozltihelra

• de íorno e.fogfio; á rua Buar-- que.de Macedo n. 49. (15785)6
' TjRECISA-SE boo empregoda pa-

•C .xo cpzlhhar e lavar roupa mlu-
-dade úm casal, á rua Pbntes Cor-
rela 157.- op. 3, Andaral^^^^

rrjRECrSA-SE de.uma cozinheira'.:$•¦ 
do -trivial ílnó; A rua Viscon-

• -de ¦ Caravelas 2.. (34197)6

PRECISA 
-SE dò umo cozinneira

quo faço outros pequenos ser-
Vlços, .no' apartamento n. 1 da
?ua Barata. Ribeiro n. 630^

BEOISA-SE de uma creada para
cozinhar e mais serviços; A rua

Santa Alexandrino 144. (15933)6

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

á rua Martins. Ferreira. n. 24,
Botafogo-. _i__lS2_!LB

REOISA-SE, para todo o ser-
. viço de casal, empregada que

seja- boo cozinheira, saiba ler e
esorever e durma no aluguel. Sal-
das todos os domingos. Ordenado
alé 1808000. Teleí. 26-6159. Rua
Irlneu Marinho 35, ap. 

^Uroav

PRECISA-SE 
de um calxelro pa-

ra botequim com alguma pra-
tlca; A rua Vlscondo Rl° Branco
n- 56. (38149)E^

PRBCISA-SE 
de um.calxelro do

botequim,-á rua Bento Rlbel-
ro"33. esquino de- Bar&o de;S&o
Follx. -''"¦¦•¦ (29497) E2

t>RBOISA-SE de uma senhora de
Xboa aparência para trabalhar
com um alíalate; A Avenida Go-
mes Freire 27, 10 ondar, sala4. 

g

g""1"*""^
—OXILIAR de escritório, que co-

hheço eserlturaçoo:. mercantil.
préçlsa-ee. arua;BuenoaMre|16|

AGRIOUI/rOR 
_ir._ieteçlBa^.e em.

Petropolls de. um homem-ou
Msal de aarlcultorea que conhe-
eo. beS o» tr»bialhosHde .horta,
pSmof e, em particular a_ cultura
Si ~™«_._.i 

Tratar com Dr. Cal-,

M' 
BNUNO — Precisa-se para Um:
pezas e recados; A rua; do.OU;

¦rtdof 164. 2° andar. (34236)E

^r^J^lV-í-B-rroB 26.
(ÕSrtrâ de Saúde *-«H5j?ÃÍS
a-.ás 12 horas. ¦•.; ... (3813» ),-¦9-ás 13 horas,

MESN1NO. 
paro. atender teleíone,

•dias úteis, ã pessoas em escrl-
torio — Prectsa-se de um menino
de bOns costumes com referencias,
sabendo esorever e Inteligente.
TOrt>atho das 11 ás 17 horas, or-
denado 758000. E' InutU apresenj
ttu--_e-'n_o tendo essas condições;
á rua do Rosário 103, «brado. -
Cartório, com Sousa: (31970) E —"Pre

PRECISA-SE 
de um bom lubrl-

flcador e que tenha bastante
conhecimento do posto de servi-
co. Trata-se na rua Conde Bon-
ílm n. 435, garage Batlsta.aBo.)E

PRECiDSA^E 
de um senhor pa-

ra gerente de cobradores e co-
bradores, com fiança de 6:0008; A
rua 7 de Setembro 33<5, sobrado.(_9631)B

iAJt  _.__ larmocia, com 10
anos de 

"pratica, 
ótimo manl-

oulador, vindo de Mina3, oferece-
_» mn trabalhar, da referencias.

pRATICO de

se para trabalhar, __ ,.,,.,._tel ,48-0887,  (34113) E
RECISA-SE de um ajudante de

jorho, com pratica de pada-
ria, A Avenlda Ataulfo Paiva 104-A.
líblon. (29581) E

TXLANOHADOR, preclsa-ee para
¦»V chapéus de senhoras; A Av.
Passos 104. 1.° andar. (39-_-)_i

BjmdEIRO 
etetrieista, ,

«^mpítehte' pari conste^ád

P" 
RECISA-SE de um rapaz paro

uina pens&o, para entregar
._____-__!ÍÍÜTUOÇAS" E SENHO»AS — rr«- _£$__, ^ oulios serviços, 'que
.a,-pTeclsr-tJTlclia,-»e para vender em casas a ârua do Rezende: 35
-_,-_il».-...-*itrfrj_ • »iili_.è'e ¦ 4nrfnn_rtft6e__:'"eactltO- (28098)E

PREOISA-SE 
de aprendiz de ai-

lalate; A rua Jullo do Car-
mo 27, soljrado para oom««^cl^

aprendiz
Crlstov&o
(29554) E8

"DRBCISA-SE de um calxelro de
Jt botequim entre 14 e 17 anos;
á rua de Santo Cristo 149,o36)Ea

PRECISA-SE 
de um

adiantado, á rua S.
495. sala 12, 1° andar.

PRECISA-SE 
de um bom cami-

ièlrO para fazer caihlsas sob-
medida, costumes S-^S5í^*_(.
nino. .Tratar A ruo S. Pedro n. ao,
loja, da parte da «""M^^,,

BOM 
emprego — Moças e senho-

ras podem ganhar facilmente
M08000 pór mes, vendendo anU,
nas casasde ÍamUia. a^rua Opera-
rtoSaddodt de SA n. 204. 

gndosMadurelra, começo na =»'"*;
Marechal Rangel no ^.^'pPiLdetombem escrever A °>**x™$

jj—ARTONAOEM — Preclsa-ae
operárias, com pratloa, para, fa-

brlco de calxoa de papelão. (Jogar-
Sbem. Dlrlglr-se A .*venld042B
de Setembro 201. . . (310W)»

RAPAZ 
— Preclso-se de um ra-

paz, para serviço de oozlnha, o
Proço Fíorlano 55. a", '""i^partj

COPEIROS E AJUDANTES

TjRECaSA-SE de uma .empregada
J-_.. de -toda1 confiança para cozi-,
nhar e-fazer..todo o- serviço em
apartamento de 2 pessoas. Exigem-

"se referencias. Telefonar para 47-
coe-, di-endo residência para «er
procurada. (34202)6

GFÉRECE-SE 
úm bom copeiro

para casa de'íamllla de trato-
mento ou embaixada, dando boas
referencias de sua conduta. Res-
posta para 11839, na portaria, d<»te
Inrnil: Lll_____?

RECISA-SE de um calxelro,
para rua e com pratlea de

balc&o; exigem-ee referencias; á
rua Senhor dos Posso» .148. Ar-
mozêin. •:¦" :__.___(281- ".'.,.

P"RECISA-SE 
de uin empregado

para armazém; Estrada Mon-
senhor FeUXi_821._IràlA.(31944)E2

P_REOrSÀ-SE 
de úm"*empregado

brasileiro, com alguma pratica,
paar botequim; A rua Bom Pas-
tor n. 205! poAto dos bondes Fa-
brlco. (15908) E2

Í>Rt_CI!3A-SE de um rapaz para
T serviço de armoaem; A ruo.Cos-
me Velho_n._lip-______1458)E2
¦»>RBdíSA-SE de um calxelTo com
¦a pratica dé armazém, rtia e bai-
c&o, paga-se 180», casa e comida;
só português.e que tenho traba-
lhadô noa -principais casas de
bairros ricos. Ruo Aforiso^Perm

150. (15894)___l

PRECISA-SE 
de umo costureira,

com pratlea de oficina; A rua
M^Ulo^^^rodo^^

T>REOISA-S_: dè ajudante Adlan-
A todo e- costureira com pratlea
de oficina de alta costura e que
saiba cortar. Tratar A rua Vo-
iSktarlos do Pátrio 195. Botetogo.

P~REC.ISA-SE 
de mõçõ~para co-

ser, em "cosa de famlllo, que
tenha olgumo pratica de costura;
n&o preolsa ser costureira. Ruo
Presidente Barroso n. 82 Salva-
dor de Sá. '___ (34290)E3

WARTONAGEM-^-preciaans^-de
V-> cortador, com multa pratica,
para fabrica. de caixa» de P.opelAo
— Paga-ae bem. Dirigir-se A Ave-
nlda -8 de Setembro 201..,...^

de-T.ínailAs. 
"repartições;--«joçt-o

•>__>. '«te '4- ótimos produtos JA•SSkeoWÓs. Ordenodorde,250«000
e boo comlse&o, serve mesmo para
auem tiver outras, ocupações e
n&o precisa pratlea. Exlgem-se re-
ferenclis ou esteira p^fi^ional,
Uruguatona 216:_Sob._ (29651 )E
r\FEBJÉaÁ-SE~\ãa hõrnem prati-
Uco para limpeza de Avenida
ou de apartamento com carteira
profissionais carta de referen-
cia. ordenado 160$. chamar pelo
telefone 48-4587 ou' A rua Valen-
tim Fonseca 47. Rlachuelo.

(34J.44)E
/vf. mista '—¦ Preciaa-se de. um
V/pira efetivo na Tlnturaria
Standard, rua Bela 733. 'SAo Or»-
tovAo. (16038) E

REOISA-SE de um senhor de
mola Idade, que queira ir pa-

ra o interior e que tenha bastante
pratlea de restaurante, é porá se-
EUir hoje. Trata-se das 8 as 9
SSras. na rua Visconde de Itaúna
123, Hotel Portuense, (32040)_E
•DRÊCÍSA-SE de tres garçonetes,
A para o Interior, oom pratlea
de bar, é porá seguir hoje, pago-
se bem. Tratar hoje, das 8 ás 9
horas, na rua Visconde de Itaúna
123, Hotel Portuense. (32040)9

C-IA 
dê moldes, para vestidos, pre-

cisa de senhoras com boa letra
e ótimas referencia», para um.ser-
viço efetivo, daa. 18 Aí 18 horas.
Serve mesmo sem pratlea. Pago-
se 108000 por dia. Pedem-se pes-
ioaa distintas. Trotar pessoalmen-
te das 9 As 11 horos. Nfto se aten-
de fora do hororlo nem pelo tele-
fone : Praça 15 de Novembro n. 3,
Barcas. (31833)E

PERECE-SE uma moça portu-
guesa, para arrumadelra e co-

nelra. para easa de Íamllla de tra-
tamento, dando todos.os referen:-
cias; tratar A rua Francisco C -
viano n. 50. - iP^<"»a(-315-8)3

RECISA-SE de uma menina pa-
ra pequenos trabalhos, em ca-

«o de família, A rua da papa.»!
sobrado. (295GDE

PRECISA-SE 
de um empregado

de 19 a 20 onos de Idade oom.
pratico de escritório e- cobrança.
apresentando íiança. Quem nao
estiver nas condições acima • la-
vor nfto se apresentar. Tratar da»
8.30 ás 11.30 horas; A rua do Re-
zendo 84 A 88. Fabrloa dejselfM
delras. (30636) %

PREOISAM-SE 
duas moças apre-

aentavels, serviço de futuro _
nfio precisa pratlea; A rua 7j<te Se-
tembro 236, sobrado. (16040)8

FtEOBSA-SE 
para,- fabrica dm

bolsas, moças com pratloa * ,
eem pratloa, é favor n&o compare-
cer; A xua do Lawradlo 9|,^. ,

PRECISA-SB 
de dua» emprego-

das, sendo que uma senhora, •
a outro uma moço; A rua Geme-
ral Caldwell 283, 1» ""daavap. 3^

PRECISA-SE 
um menino de 14

anos para eecrltorlo, que more
no centro da cidade, ordenado de
808000; á rua D. Manuel 16, loja,
com Salgueiro. (31961 )E

PíKEOISA-S-! 
de um empregado

com pratica de pensfio; A rua
Buenos Alres 174, 2" a^d^^

PRECISA-SE 
de cozinheira que

entenda bem do trivial, o que
lave peças miúdas, que durma no
aluguel, pessoa de respeito, paga-
se bem; 4 rua Homem de Melo 24
TIJuca. (21488)6

PRECISA-SE 
do cozinheira para

pequena cozinha e qué" lave
alguma roupa: A rua Carlos de
Carvalho 66. Esplanada do Sena-
dò.''"• 

' ' (3148a)6

PREOISA-SE 
empregada para. co-

zlhhar e fazer todo serviço de' üma senhora só, apartamento pe-
r,ueno, exlgem-se referencias. Tra-'• 
tar das. 8 as 14 horas, A rua Copa-
cabana 1Í26. Apartamento 62.

(21610)6

Jornal
FEBECE-SE bom empregado Ja-
pònés para arrumador e copei-

ro para familia. hotel ou Pensjto!
tel. 25-3034, quarto 16, (21662)9

OFERECE-SE 
um copeiro com

. referencias, 
'oú tomar conta

de um caso de fomllla que vá vio-
lar. faz limpeza de casa e de car-
ro. Avenlda Epltaclo Pessoa 2034,
telefone 26-3548, . . (29573)9

pRECISA-SE de uma

zlnhar
cabana

cozinhei-
•ro do trivial fino. somente co-

27-3984; A rua Copo-
apart. 1. (21613)6

tel.
349,

OFERECE-SE 
um copeiro portu-

gués, dé boi aparência e com
boas referencias, exclusivamente
para casa de fomllla de alto tra-
tamento; teloíçne 25-5211. Fran-
cisco. (21479)9

ALFAIATES4SWBE1BAS

ALFAIATE 
— Precisa-se de um

ajudante ou moça còm pratl-
ca; A rua Buenos Aires n. 183.
caso 2. •-.---'• (31641)E3

Contra-mestres alfaiate
profissional» competentes. Pre-

ciso-se no Coso Ouaspari.
¦ (2BDO_t| •E. 4

JARDINEIROS

•pRECISA-SE de um empregado
- põra entregar marmitas e fa-
zer limpeza», á rua Atlatldes lobo
n ¦ 41? Rio Comprido. (34136) 9
T>REOlSA-SE de um empregado
A doméstico: A • rua Pereira da
SUva 57. Laranjeiras. Exlgem-a»
referencias. (2um)»

LFAIATÀRIA — Acabadelra —
Precisa-se de uma boa aca-

badelra. A rua do Carmo 38. aala
12. tel. 23-2787. (28103)1^3

LFAIATE — Prèctsa-se de um
meio oficial e um aprendle-

ajudante pára alfaiate; A rua SSo
gSrn n. %03. sobrado. (28180)E3
AI_FAIATE — Precisa-se de

A melo oficial bem adiantado.
para obra nova; i nu B'. Pedro
n. 145; 1°. sala 10. (34175)E3

JARDINEIRO,. 
hortel&o — Ofe-

rece-se, com longa pratica cte
todo o sorvlço de casa de familia,
encerar e lovor carros, n&o faz
questfio de Ir paro «ra. Telefone
_2-S326. ¦ (29458)^4
/SfÊrECE-SE um bom Jardlnel-
viro. com pratica do encerar e
outros Bervlços de casa de íaml-
na tem carta do referencias, -te-
l_toneV4756. (31434JE4

FERECE-SE um bom Jardlnel-
ro e chacarelro. sabendo ence-

rar e mais alguns serviços de coso
de forhllla, nfio íaz'.quest&o de Ir
para qualquer lugar e dá boa» rc-
?erencV.>lefone 48-2266.433)E4

INOO trabalhadores como em-
Dreltelros. empregado» ou por

dia e que tenham cômodo para
íamllla, homens do Interior. •—
Quem interessar por íarvor. cartas
para Santa Cruz. 1D-rtrito Federal,
ÍFranclsco Teles Rodrigues^^ur-
gente. l__J2__-_ii?
/ilfijCA — preol»a-_e uma peeaoa
v^ interessada,- oom 6 contos. Ne-

Soolo 
de ampl. de retratos, «tira-

a desde JA 6008000 menaals; ru»
Urugualana 7, 1« andar, com.Ijéo.

OFERECE-SE 
uma perfeita passa-

delra de ferro «. maquina, par a
trabalhar em casa de saúde, hotéis
ou colégio; tratar A rua Pedro Ame-
rico n. 80, terreo. (20960)E

OFERECE-SE 
moça bem educa-

da para trabalhar em casa de
família, »abe cortar e costurar por
figurino e faz bordados e outros
trabalhos Unos ou como dama de
companhia. Pôde viajar e dá re-
fetenclas. Telefone ««^093^

PREOISA-SE 
de um rapaz para

servente entregador; rua Sa*-
ta Maria n. 6, Farmácia Bragança.

PRECISA-SE 
de um pedreiro e

de um servente para trabalha.
hoje; trata-se A rua IX n. 35,
Mercado Municipal, Dom .Manw»;

PREOISA-«(E 
de rapaz

c

PRECISA-SE 
de aprendizes para

carpintarla, de 15 a 18 anos.
Tratar na rua Jullo do Carmo 465.
Esquina Machado Coelho. 

^

t>RECISA-SE de um rapaz paro
A entregar mercadoria e dar re-
cados. Fabrica de Calçados Ra-
mázon. R. do Costa 14. 

^.and.

(32034 )E

CICLISTA 
— Preol»a-Se com pra-

tlca de lavanderia, Rosário 131.

CAIXAS 
de papel&ò — Preciso-

se de uma cabeceira, para cal-
xas de ampôlas; A rua GonÇ*1.^
Wdo n. 37, (28164)E

CAFUTTEIRO 
— PreclaaTSe com

pratica A rua Sfio Clemente 7,
exlgem-se carteira' profissional e
saúde. (33071) a

OFERECEM, 
seus serviços, um

rapaz faturlsta corresponden-
te dando as melhores referencias
exigidos. Cortas para Freltas,A r.
do Rosário n. 11-, 2» andar. Tele-
fone 23-0302. das 8 ás 12 e das
14 ás 16,30 horas_,  (34404 )E
_-vFEKECB>-S_Í-para tomar conta
Uüe' botequim ou bar com
grande pratlea no ramo. que Já íol
inranrieterla de um grande bar. no
Sstado do Rtó e que tenha co-
modo de morada para Íamllla tern
documentos que prova identidade.
OartSS para 31450. no Portaria
deste Jornal. (21450) E

PRECISA-SE 
de rapazes, que

tenham lorça de vontade pa-
ra trabalhar como vendedores ae
quatro ótimos produtos em resl-
dencias, repartições, escritórios,
etc, ótima oprtunldade para
quem dffeja ganhar 3008 mensais
e bóa comlss&o. Servo mesmo pa-
ra quom tiver outras ocupações e
qué nfio tenha pratlea; & r. Uru-
guauna n. 216, 1" andar. 

^^

__^ de mais
— dei8 anos para oficina de mar-
cenaria; á rua Senhor dos Pmsos
fl. 10^ (280a3)-i

PRECISA-SE 
de um mecânico,

com bastante pratlea em mon-
tagem de maquinas numa fatorl-
ca de malharia; A Av. Gomes
Freire 125, loja. (28145) E

PRECISA-SE 
do um rapoz, porá

serviços domésticos, que saiba
encerar; A rua Teofllo Ottonl
n. 123. 2°. (29668) F,

FJECISA-SEPassadelra;
ro 11.

no Hotel EUte
-. Senador Verguei-

(29674)E
TÍRECISA-SE de um torneiro.
A cora ordenado, casa e comi-
da. Padaria Vitória; A rua. Ola-
rlmundo de Melo 780. Piedade.

PRECISA-SE 
de rapazes de 15 a

16 anos, para serviço do en-
tregas. Tratar á rua S. Pedro, 14.
loja. Exlgem-se reícronola^165)E

¦pRECÍSA-SÉ de moça,

PRECISA-SE 
de um menino de

10 a 13 anos. para serviços leves
em casa de uma senhora; A rua
Paulo de Frontln 89. «ob. (16871)9

-, i :
• • fí--".

.-.'. rf ...
^gSP^^_B_i_M|iaM

PRECISA-SE 
de uma boa cozi-

nhelra do trivial llno, dando
referencies e dormindo no oluguel;
A rua Alberto Campo» 184. Tel.
37-7666-. (21612)6
X>RIECISA-SE para casa de uma
* senhora, uma empregada sos-
segada, e que durma ho aluguel,
ativa e de responsabilidade par»
todo serviço que cozinhe, nfio lava
roupa grande em " apartamento
em Laranjeiras e trata-se á rua
da Concelç&o 28. sala da frente.
das 9 és 11 horas. Tel. 42-8436.
M. Maria. (34196)6

RECTSA-SE de uma irlr.r-, d_ -i*
a 30 anos de Idade, sera com-

pTomlsso para cozinhar. lavar r
passar, para um rapei folttlro,
Procurar o S. JOSo HorAem: A Av.

¦Aütomojtl ,Cl_be. a^^rajé^^^

PRECISA-SE 
de um rapaz novo,

bem educado, dormindo no em-
prego, para serviços dornsetloos.
sablndo copelrar e encerar. Tra-
ta-se depois dfi 6. horas e só pes-
soolmehte. Ruo Roul Po"^^^

P~ 
RECISÀísE-^ um menino de
12 o 16 onos. para serviços le-

ves de um& pequeno_ pensfio; A
rua Visconde de Itaúna 1731 —
Praço 11. " (34244) 9

PRECISÃ-SE 
de um rapaz de

18 a 20 anos, para limpeza de
cozinha e que tenha pratlea de
pensfio; Praia de Botafogo n. 400.
Pensfio 3. Paulo. - (28173)9

PRECISA-SE 
de um copeiro com

pratica; A rua P^oln.^

RP.BCISA-SE de areador de tn-
Ibere», rom pratlea.

ALFAIATES 
— Preclsam-se de 2

bons oficiais de paletó, para
brlme casemlra; á rua Buenos Ai-
r__lJ»l- lola- (29306)E3
ALFAIATE — Preclsarse, de um
A bom ajudante de paletós: A
rua dos Andradas 42. (28124) E3

BDTBIRO. para obra limpo —
Precisa-se, desembaraçado,

paga-ae bem, na Alfaiataria A Tri-

^V.4n''lBUCnOi'A'T281130)^

—PERECE-SE um Jardlnelro, en-
cera. lava automóvel, com re-

íerench_s. Tel. 35-3584'. (34360) E4;

BORDADEIRAS 
A m&o — Pre-

clsa-ae, que sejam perfeitas,
para aplicado e cheio, dá-se para
Sóra, A rua Itaplrú 283.(!«gtoj gj

jlBRECE-SE um Jardlnelro por-
tuguês, com pratlea de todo o

_erv«eo lavar carro e encerar. Dl*?^cl^V 48-8460. (21439)B4

rvEPOSITO DE MEIAS — Precl-
Lf sa-se de uma malhadelra com
boa pratlea na casa de meias A
rua Santana 64. (31650) E

OFERECE-SE 
Um Jardlnelro. pa-

ra casa de famUla, tratar pe-
lo telefone 48-1383. Armaram Se-
Ia Vista. CoSlPif!*

5169.

-SE um rapaz pata Jar-
dtn.irò •¦ «<=*rftdor.(2W.33|i

PRECISA-SE 
de Um rapaz do ln-

tcrlor para trabalhar numa
chácara. Casa, conatda e 1008 por
mês. Tratar hoje,.das 8 Aa 10 lio-

monh»; rua ConseUhelroras da
Barros .21

cond» de Marane"*!»-
A rua Vis-
38.

<3S1!»8)9

í-tOSTOREIRAS — Preclsam-se
V> para roupinha» de creanças,
Dá-se também para. fazer em
casa. R. B. IguatemI, 60|62. pela
Travessa,, n. 18. (11485)E3

C—MfnREIRAS 
— Préclsa-ae de

perfeitas costureira» e de ajur-
dantes adiantados. Tratar com
Mme. Suzanne; A rua Senador
vergueiro 213. ca»a IV. (31140)E3

SAPATEIROS E AJUDANTES

MPREGO — Procura-se uma
habll datilografa, com pratlea

de escritório comercial. Ordenado
inicial 3008000. Tratar com o Sr.
Armando, * rua da Alfândega 107.
35 andar, sala 21. Sindicato, apra-
sontar-se unicamente da» 8ris.10
horas. taeawH-H

FÊREOEjSE uma perfeita ser.
vente dc cqleglo ou arrumadel-

ra por hora, mais n&o copelra nem
encera; n&o faz quest&o de lovor
altrumos roupas miúdas; é favor
procurar & rua Senhor dos Passos
315, 2» andar. Lldla. (34360) B

j!ERECE-eE para tomaT conta
de chaoara e crlaçfio de aves,

tem grande pratlea e tem, família.
3 creanças e duas senhoras e um
senhor. dA-se referencias. Cartas
para 21461, na portaria deste Jor-
n&l. • (2H51) E

E3TAMPADOR 
competente, ofere-

ce-se para fabrica de tecidos
nesta ou fora; cartas para_ Gulma-
r&ca, A rua Dr_" Nlcanor SI. I"^™!

NTALHADOR.— Preclsa-ee um,
tratar oom o Sr. tlmfc; A rua

Frei Caneca 401, gaíp&o 8-B})J84)I,

¦CiNOAHRBOADO de obra, procu-
JJ«ra ooloeaç&o, bastante pratica
em obra» habltavei» e lndu»trtoUi.
Carta» para 81681. na -PortAriA
deste Jornal. (31681. B

Cortador,— Ofereoe-se P*va
pijama-, camisas, ce-

Toulai. robee. terno*, vestuários de
creanças. Cartas A rua do Ria-
chuelo n. 400 - ^Joaio^tor.

I^|ODELADOR de calçado, ofere-
ce-se pessoa com longa pratU

ca o oonípetente. podendo eer
tombem vendedor, i»l« conhece a

graça; 
Rua* Paula M»^,.^»»

(28044)1»
FICIAL de sapateiro, prectsa-se
4 rua das "ranjctr.^48.^

OFERECE-SE 
moça eetrongelra,

paro governante le pessoa sft.
Telefone 27-8765. (2162DB

OPHREOE-SE 
um eletricista e

bombeiro para conservador dc
edifício ou avenlda ou em casa de
cômodos. Quem der. direito ter
moradia, peço-lhe o íavor de cha-
S^o ár!*A_v.m. tel. 42-3040.^

PRECISA-SE 
de empregado para

armazém, balefio e rua; a r:
Arlstldes Lobo n. 216. (32080)E

PRECISA-SE 
de meninos para

vender balas dentro de clne-
mas, podendo ganhar ordenado de
608 a 1808, trabalhando dos 14 as
22 ou das 19 ás 22 horaa; & rua
Visconde de Itaúna n. 32°_0g2)J_

RECISA-SE de um lavador do
pratos para restaurante: ar.

da Misericórdia n. 81. (2935QE

... vendeu-
— se quê more om Copacobima,
para períumarlas e fantasias. Te-
lefone 27-1243. (28035) 

E
—RÊCISA-SÊ de um rapaz para

limpeza de escritório e outros

£=?. O^nado^IcTorA
r Candelária^ n. 55. gjgflfr

P~RÊCÍSÃ^SE-de 
um vendedor de

p&o. R-ua Maruès de S. Vi-
cente a^Gavea. (34297 )E
fSECÍSA^SÊ de um homem ds
A idade, para olhar e varrer uma
pequena avenida; á rua Uruguai
— Ordenado 150$000. Tratar k
™a do Rosário n. 135. 

^gngfe

PRECISA-SE 
de um ajudante de

mesa; A rua 34 de M»'»,**^

PINTOR 
— Precisa-se de meio

oficial para pintura a Duco,
que tenho bastante pratlea. Tra-
tar na Avenldo Rodrigues Alva»
n. 157. Praça Mauá. (28036)E

T>RÊÕÍSA-SE de unia ama soca,

SSarl"f3. Exlgem-se referencia^

>REOISA-SE de um menino para

OVHRNANTE — PrecHar-èe de
¦uma moça, branca, de boa

aparência, para dirigir a casa de
um «nhor viuvo, de boa poslç&o
aoelal Cartas paia 83060, na por-
TSriT d^tejOTnal. (33060)B
i-iOVÍRNÁNTE. senhora gaúcha,
UT eem compromlsaos, com gran-
de pratica de casa, creanças. alta
costura, bordados, etc. — Ofere-
ce-se para casa de famUla ,_en-
sfio ou pessoa só, de tratamento,
preferindo sair do Rio. Quem. ore-
cisar é-favor escrever paro 32049.

dnndoP^SA,;Sad,.Sra5°onr0frabr.ca ÍT porta^de.* 1-n.l d d
CleflíVr. Campo, da Paz 84 endereço, afim de ««^ro^d^

OFERECESSE 
um senhor, dando

boas referencias, para tomar
conta de casa de cômodo, avenidas
ou ser porteiro de hotéis. Trata-
se pelo telefone 48-9836. -K

PÍaiECE-S-TinõçõT claro, habll
e ativo, trabalhador, honesto,

com pratica de enceramento. Ílm-
pesas para edifício ou outro resl-
dencla. com documento» e boas
referencias. 6 favoT telefonar para
48-1198. chamando JO&°-(29M4)E

tarlo.
617.

Vêr e tratar á rua Bela.
(295051E

PRECISA-SE 
de um carpinteiro

para obra, & rua Redentor^
Ipanema.

PINTORES 
— Precisa-se na obra

da rua Nogueira da Gamo 36.
Cancela. (28073)-;

PRATICO 
de farmácia — Pre-

clsa-se de uni que dê refe-
rencias: trator A rua Bernardlno
dc Melo 357. Nova ^uassú^^^

TDAPAZ

OFERECE-SE 
duas moças, com

carteira profissional, para ser-
viço por hora. A rua Aguíar^eo.^

Rio Comprido. (2''665)E5 .q_201. |E

í-WFERECE-SE moço preparado.
V/ralando e escrevendo o inglês
denembaraçado, ótimas referen-
cies. Cartas par» 34133. na por-
tfcrjA *«*« Jornal. (341S3JD

PRECISA-SE 
de duas moças ou

senhoras, bem apresentadas,
paro demonstrações de um apare-
lho em uma loja; trator á rua
Senador Correio n. 43. ^«menr.jK

PRECISA-SE 
de um ajudante de

mesa á rua Bela S. J°*o„3«3_:
Sfio Crlstovfto. (29533JE

PRECISA-SE 
de um rapaz até 16

anos, paro alguns serviços e
carregar marmitas. A rua Delgado
de Carvalho n. 26. Largo da 2«
Feira. (29o34)E

Prcclsa-se para en-
trega. que dê referencia», or-

denado 1008000: & rua do» Inva-
lidos n. 6. Drogaria Ro<jh|;.9)_.

RAPAZ 
com conhecimento per-

feito de motores, protleo de dl-
reç&o e mais serviço» de garoge, 1
oferece seus aorvlços, como aiu-
dante de caminhão ou trabalho
cm earoge. DA ótima» raferenolas.
Telefonar para 28-8313. ohamando
Orlando. (29473) E

>RECISA-SF. d* um

n. 013-B. Tijuca.

fermentei-
Bonflti

(21630)E

PADARIA 
— Rua Senador Pom-

peu n. 3. precisa-»»- d? um
ajudante de meea com pratlea

RAPAZ 
com pratlea de Odonto-

logla e por n&o ter licença qu» o
faculta excercor esta protUsfio, de-
seja empregrar-ee em um gabinete
dentário. Tel. 43-4880, entender-
se com Orestea. Das 7 ts 17 hojaa.;

— Precisa-se para tlntu-
rarla. que s*]a ativo; A ruv

Pedro Américo 70-A, Catete. Tel.
42-3609. (16044)-.

APAZ — Pr_cl_a-.w de 14 ft 18
»nc»5. <-.l.ns>_o 80ÍOO0-. Praç%
adctitfs fla, «obrado. R15T0)IL

RATUZr

R
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17 ano», bôa aparência,
bôa família, com ótimos rofe-

rendas, oforoco-»io para llmpcsa •
¦ demais serviços, cm cucrltorto co-

merclal. Tratar com D. Llna. pe-
lo telefone 42-1003. (28107)E

RAPAZ paru ontregas e d «mais
serviços leves — Precisa-se A

rua Urugualoni 216, 5°. «ob. Tra-
tor com o Sr. Joel. 120640 )E

SENHO&A 
de toda a confiança

— Oferoco-«e para governan-
te de caso do pessan sã, casal ou
tomar conta dc doentes. Mesmo

Sue 
seja de Ir para fora, chamar

>. Ibentlnn, telefone 20-0088.
(31062IE

SENHORA 
educada e distinta,

com ótimas refcronclas, deseja
ser governante, cm cnsa do trata-
mento de pessoa só, nfto faz quos-
tfto de Ir para fora, telefone 25-
3965. (20504)E

TINTURARIA 
— Precisa-se de

passadelras para brlm; 
'4 

rua
Dias da Crua n. 8. (29437 )E

ALUGUEL DE
CASAS E CÔMODOS

CENTRO

ALUQA-SE 
um lindo 2o andar,

bem pintado e bem Iluminado,
próprio para um contro ou uma
fabrica, completamente lndepen-
dente, nfto falta agua, tem bomba
elétrica, & rua Buenos Aires 125;
trata-se com o Sr. Rego.

(5855)12

ALUOA-SE 
um bom quarto, A

Avenida Marechal Flor.ano 172.
(5810)12

l.UHAM-SE o* fundo* da loja A
l rua Senador Eusebio 56

(7000).12

ALUOA-SE quarto de frente a
casal ou 2 rapazes; * rua dos

Andradas 24, 3.« andar, aparta-
mento 3, tem elevador. (34362) 12

ALUOA-SE 
o ótimo 2.* andar da

rua Buenos Aires 24, com 5
espaçosos quartoe, duaa salas, ba-
nheiro, cozinha, agua abundante,
tratar no andar terreo, (34350) 12

ALUOA-SE 
lindo apartamento,

todo dc frente, mobilado, com
tres quartos, sala, quarta de em-
pregado e demais acomodações,
ver A rua Francisco Muratorl 5,
Edifício Fernandes, 4o andar, apto.
23. Conduç&o para o centro da
cldnde, cm cinco minutos.

(16080)12

ALUOA-SE 
metade de uma ca-

sa, tendo doía quartos, sala,
cozinha e área. Vér e tratar k r.
Leandro Martins n. 14, 2° andar.

(34246)12

ALUOA-SE 
ótimo quarto de

frente, próprio para solteiro,
em casa de família de tratamen-
to; á rua Evarlsto da Veiga n. 26,
2» andar. Clnelandla. (34250)12

ALUGAM-SE 
vagos para rapazes

desde 1608000, caso de família
mineira, com sala de visitas o es-
pera. Telefone e multa agua; k
Avenida Passos 34. (83407)12

ALUGAM-SE 
vagas mobiladas

com pensfto, para rapazes, tra-
ta-se à Av. Marechal-Florlano 136
1.° andar. (13350) 12

A LUGA-SE'uma lindo sola de
^A. frente, pnra escritório ou ne
goclo limpo, á rua da Candelária
BS, onde eo trata, a qualquer hora.
Preço_ 160.5000. (14230)12

LUGAM-SE quartos, mobila
dos, em cnsa dc familia es

trahgeira; A rua Evarlsto da Vel
ga n. 12B, sobrado. (31538)12

ALUGAM-SE 
boas e grandes sa-

Ias, desde 1505, no 2» andar,
ou todo o andar, do prédio dn rua
io Rosário n. 173, em írente ao
Mercado das Flores. Tratar no Io
andar. (31535)12

ALUGAM-SE 
vagas para senho-

res, com ótimas refeições, ca-
fé, etc, desde 1605000, em quarto
c sala de írente. Casa de fami-

, lia. Avenida Marechal Florlano
n. 42, sobrado, esq. de Andradas.

(6200)12
LUGA-SE o'i.°e' o 2." andar do

predlo a rua Evarlsto da Vel-
ga 32. Trata-se á rua Sete de Se-
tembro 111, 1.° andar, oficina de
ourives. (31652)12

ALUGA-SE 
em car de todo o

respeito, a um cao..l. com pen-
são, uma boa sala e quarto de íren-
te, sem mobília, & rua do Riachuelo,
tel. 22-4575. Pedem-se referencias.

(10370)12
* LUGA-SE por 100$000 mensais,
¦*^- uma boa sala para rapazes, á
ua do Núncio 46, sob. (15249)12

ALUGAM-SE 
vagas com todo o

conforto; á rua do Riachuelo
n. 419, sobrado. (11360)12

ALUGAM-SE 
dois ótimos quartos

bem arejados, sem moveis, a
casal que trabalhe fora ou a se-
nhoras do comercio, em casa do
íamllla, k rua Francisco Murato-
ri 31, terreo. (34051)12

ALUGA-SE 
a rapaz decente, es-

plendldo quarto mobilado e
com teleíone, por 130$000, & rua
do Riachuelo 89, casa XII; nfto
é avenida. (3_1826)_12

ALUGAM-SE quartos de 608000
e 140SUU0; rua da Constitui-

\'õo a. 23. Tel. 42-8299.(21009)12

A~~LUGAM-SE quartos de 508000
c 110SOOO. Rua do Rezende 91.

(21010)12
LUGAM-SE dois andares lnde"-

pendentes, a 400SOOO cada.
Nao servem para morada. Rua 7
de Setembro 139. (20954)12

ALUGA-SE, 
a senhor do comer-

cio, em casa de senhora só,
um quarto mobilado e bem are-
Jado. Rua1 S. Pedro n. 184, 1».
Tem telefone. (6669)12

A LUGA-SE uma casinha^ com
¦£*¦ um grande quarto e saía, co-
zinha e quintal, nfto íalta agua, ft
rua Costa Bastos 51.; (31891)12

A LUGAM-SE 2 quartos Juntos-^ou separados, a casal ou rapa-
zes que trabalhem íóra; á Ave-
nlda Henrique Valadares, 20. ter-
reo. (11828)12

ALUGA-SE 
uma boa sala de íren-

te com duas sacadas, a casal
ssm filhos ou pessoas que traba-
lhem íora, tem telefone e não falta
agua. á rua do Rlaohuelo 383. sob.
Próximo ft Frei _Caneca. (21404) 12

A LUGA-SE uma grande sala paro"¦casal, com pensfto em casa de
todo o respeito, exigem-se boas re-
íerencias, á rua General Câmara
275, sob. (21252)12
ALUGA-SE uma grande sola e

"quilrto á ruo Paula Matos 184.
(21268)12

ALUGA-SE otlmo sobrado, mo-
"demo, com 3 quartas, sala e
demais dependências, k rua Ge-
neral Caldwell 69, 2o andar, as
chaves na loja e tratar na mesma.

(11928)12
ALUGA-SE pelo prazo de 60"¦ dias, uma sala de frente, no

2.o andar, & rua 1." de Março, 145,
a tratar no caíé. (27899) 12

A LUGA-SE. uma sala e um quar-"¦ to em cnsa de pequena faml-
lia, com direito a cozinhar e lavar
e telefono 22-6911. Rua Frei Ca-
neca, 49. sobrado. (27619)12

A LUGA-SE uma sala própria"• para escritório; á rua 1.» de
Março. 117,1° andar. Tratar na
loja. Aluguel 1508000. (27621)12
ALUGAM-SE dois quartos de

•**¦ frente, Juntos ou separados,
n pessoas de respeito; á rua Ge-
neral Caldwell 267. 2» andar.

 (21375)12.
ALUGA-SE A rua Costa Bastos

¦"¦ 24. uma boa sala de írente
para cavalheiro de respeito. Tele-
fone 22-34.11 (29440) 12

A luga-se sola com moveis ou"• sem. a rapaz solteiro ou casal
sjm filhos; A rua Carlos Sampaio
41 A. (34118) 12
ALUGA-SE um porta de 1.80

"• de írente, por 16 de fundos; A
rua Visconde Itauna 33. (34158)12
ALUGA-SE A rua Visconde da¦"¦ GaTco n. 24, um bom quarto;

pode lavar e cozinhar; em írente
ao Quartel. Trotar no relojoeiro.

(21475)12
ALUQA-SE com ótima pensfto e" confortavelmente mobilada. 1

ou duas salas a pessoas respeita-
vels. predlo novo. ambiente íaml-
Uar, A rua Monte Alegre 10.

(6007)12
A LUGAM-SE dues vagos em uma¦**¦ sala de fr.;nte para rapazes do

comercio com ótima casa de pe-
quena família, tem telefona: A rua
dos Andradas 62, 2.° andar.

(34335)12
A LUGAM-SE Juntos ou separa-

¦**¦ dos. 1 quartos, para casal que
nAo tenha creanças. em casi de fa-
mtlía de todo respeito, pede-ss nas
mesmas condições; A rua do La-
vradlo 129. Tel. 42-3177.

(34361) 1Ü
ALUGA-SE para senhor dlstln-

.***• to. em apirtamento de se-
nhora. sô. um quarto, esplanada
do Castelo. Cartas para portaria

-ftg«>Í_iQrn»L a 21.638. (21538)13

ALUGA-SE 
um quorto de fun-

dos com moveis, a moças ou
rapazes, em casa de família, com
ou sem pensAo; à rua Riachuelo
n._340. (15861) 12

ALUGÃ-SE 
a metade de um so-

brado, tudo de frente, para
fomllla distinto ou qualquer ser-
viço limpo; Avenida Tome de
Sousa n. 139, 2° andar, perto da
Prefeitura. (15850)12

ALUOA-SE 
um ótimo 1» andar,

com ¦ írente para Avenida Rio
Bronco e fundos D. , Gerardo,
próprio para escritório ou sede de
associações. Vir e tratar no lo-
col; A rua S. Bento n. 30, com
Ramos, botequim. (21588) 12

LUGA-SE. em casa de íamllla,
uma vaga no solo da írente

por 60», com caíé pela manhA,
para uma moça que trabalhe fó-
ra, com pensAo a combinar; A r.
S. Pedro n. 173, 1" ondar.

(21587)12

ALUGA-SE 
A Avenida Gomes

Freire 
'ri. 132, magnífico 2o

andar, com dois quartos, duas sa-
Ias. cozinha, bonhelro completo,
e Areo com tanque. Aluguel 500$
e taxas, chaves no armazém, tra-
tar A ruo da Assembléia n. 68, 1°
andar. Tel. 22-5814. Silveira.

(15973)12

ALUOAM-SE 
uma sol» • quar-

to, em avenida; A rua da
ConcelçAo n. 177. Tratar na mes-
ma rua n. 165. (32081)12

ALUOA-SE 
uma bóa caaa com

doía quartoa, uma aala, coal-
nha, banheiro • terraço, por 1801.
Rua Bezerra de Menezes n. 232,
Vaz Lobo. Aa ehavea estAo no 230,
caaa 2. Trata-a* na rua Buenos
Aires vn. 302. (38688) 12

ALUGA-SE 
A Praça Jo&o Pessoa

n, 5, 1° andar, tendo 2 quar-
tos, duos solos, cozinha, banheiro
e Área com tanque. Aluguel 5208
e taxas, tratar á rua da Assem-
bléla n. 68. Io andar. Silveira. Te-
lefone 22-5814. (15974)12

A LUGA-SE todo o 1» andar
do edificio do JORNAL

DO BRASIL, dispondo de
amplos salões é com serviço
de elevador exclusivo Aco-
modaçóes para grande com-
panhia ou grandes escrito-
rios. Tratar no 6o andar,
com a gerencia deste jor-
nal. (C82.988)12
ALUGA-SE 

ótima sala de írente,
mobilada, a um ou dois ca-

valhelros, A Avenida Mem de 34
n. 154, sobrado. Tel. 22-4897.

(34394)12

ALUGA-SE 
em casa de família,

ótimo quarto, mobilado, a ra-
pazes, A rua Francisco Muratorl
n. 5, 2» and., apto. 0. (32001)12

ALUGAM-SE quartos e vagas,
para rapazes, com ôtlma pen-

sfto. em casa muito limpa, de ía-
mllla mineira, A rua dos Andra-
das n. 119, sobrado. (32008)12

ALUGAM-SE 
sala.e quarto, para

casal, eem creança, pôde la-
var e cozinhar, tem fog&o a gas,
nfto falta aguo, tem motor, no
Beco do Musica n. 8, perto do
Mercado Novo, e mola um quarto
para rapazes. (15997) 12

ÀLUGA-SE 
um quarto o uma

ou duas senhoras que traba-
lhem íóra. nâo tenha compromls-
so em casa; A rua Senhor dos
Passos n. 44, 2° andar. (34282)12

ALUGA-SE 
uma ótima sala pa-

ra escritório; A rua da Can-
delaria n. 19, 4° andor, sala 3,
edifício da Western. (21643)12

ALUOA-SE 
um 3o andar com

pletamente reformado, nroxl-
mo A Avenida Rio Branco, pro-
prlo para famlUa. Informações A
rua Visconde de Inhaúma, 82, lo-
Ja. (21595)12

A LUGAM-SE uma sala e um
±A quarto Independente, com ou
sem moveis, casal ou moços, nfto
falto ogua; A rua Santana n. 168.
Tel. 43-4775. (21598)12

ALUGAM-SE 
em pequena pen-

sfto, dois esplendidos e gran-
des quartos, a casais ou senhores;
Avenida Marechol Florlano. 214
(antiga rua Larga). Tel. 43-5600.

(29601)12

ALUOAM-SE 
dois ótimos salões,

A rua Gonçalves Dios n. 68,
cinco socados. (15984) 12

LUGA-SE o 3o andar do pre-
dio da rUa Buenos Aires 232.

próprio para íamllla. Está habl-
tado; trata-se A rua da Assem-
bléla 19, das 15 As 17 horas.

(29571)13

ALUGA-SE 
um~l° ou* 2° andar

da rua Gonçalves Dias 55, Io
andar. (32038) 12

ALUGAM-SE 
um quarto e saio,

ligados, sendo um de frente,
a casal som filhos ou a cavalhel-
ros, em casa de respeito, tem te-
lefone, A ruo da Assembléia 63, 2°
andar, próximo A Avenida.

(29590) 12

ALUGA-SE 
um» caso eom dois

quartos, duos salas, um quln-
tal multo grande, A rua Felipe Ca-
marfto 155; as chaves no 153; tra-
ta-se A rua Frei Caneco 97, com o
Sr. Moreira. (31982)12

ALUGA-SE 
o 3o andar do prédio,

á rua do Rosário 104, servido
de elevador, próprio para escrito-
rios. Pôde ser visto a qualquer ho-
ra. As chaves estfio no 2° andar.
Trata-se com o Sr. Fortuna, na
Academia Brasileira de Letras. —
Fone 22-3268. (15954) 13

ALUGÀM-SE 
vagas poro moças

ou moços, com pensfio, por
170». multo farta e multa ordem.
A rua da Quitanda 185. Telefo-
ne 33-1380.  (34313)12

A LUOA-SE 2» andor com duas
¦"¦ salas e tres quartos. A Avenida
Mem de SA 101, os chaves no mes-
mo: trator & rua Rodrigo Silvo "40,
loja. (15895)12

ALUGA-SE 
ótima vaga mobila-

da. com telefone, roupa de ca-
ma. preço 60(000, a rapaz dia-
tinto e decente, predlo limpo e
arejado, A ruo do Senado n. 6, es-
quina de Pedro I, família.

(15898) 13
A LUGA-SE ótima sala de fren-

¦**¦ te, em casa de pequena ta-
mllla, com ou sem movei», tem te-
lefone, caso multo sossegada, 4
rua dos Inválidos 185. sob.

¦¦' '¦' (6960)12

ALUGA-SE ótima sola. A rua
f^ Acre n. 48. sob. (31533)12

A LUGA-SE um bonfquarto sem•ÇA moveis, para um ou dois ra-
pazes do comercio, em casa de boa
família, & Avenida Henrique Va-
ladares 149. (29453)13

A LUOA-SE o sobrado da Praia-"• do Flamengo 120, casa 1. pro-
prlo poro pequena íamllla ou ra-
pazes; tratar A rua André Cavai-
cantl n. 85. (29449) 13

A LUGAM-SE quartoa e vagas,¦"• com p3nsfto. a rapaaes de tra-
to ou casais, nfio falta agua e tem
telefone, A rua Buenos Aires 196.
.«obrado. (29438112

A LUOAM-PE um bom quarto ou¦"¦ vagas, mobiladas e com Den-
«fo. a rapazes do comercio ou aestudantes, bem passadlo; A rua
Paulo de S^ntln n. 44. D. Isa-
bel- '38176)13

ALUOAM-SE 
doía quartoa de

írente oom Janelas, para caaal
ou solteiros, para escritório, em
casa de íamillo de respeito, ótimo
ponto. Preço 150» cada um, com
direito o cozinho, Pará solteiro
ou escritório 130», cada um; A r.
Santana n. 220. sobrada, esquina
com Frei Caneca. Trata-se no
mesmo. (38657)13

ALUGAM-SE 
ótlmaa salas de

frente e quartoa encerados,
podendo lavar e cozinhar; A rua
Vinte de Abril n. 16, sobrado.

(38688)13

ALUOAM-SE 
boas salas podendo

lavar e cozinhar; 4 rua Rla-
chuelo n. 430. (38162)12

ALUOA-SE 
quarto pequeno, pa-

ro senhora só; A rua dos Ca-
Juelros n. 111. (27933)13

ALUGA-SE 
uma casa com duas

salas, quatro quartos, despen-
so e demais dependências, A Es-
trado CaJA n. 88, ao lado da Igre-
Ja. Penha, trator A rua da Concel-
çfio n. 163. (32083)12

ALUOA-SE 
sala de frente, com

duas socados e com direito a
cozinha, em cosa de família; pre-
ço 180»; rua do Rezende 158, sob.

.-__ (31966)12

ALUGA-SE 
metade-de. um sobro-

do, a casal, A travessa do Co-
merclo 12. (15815) 12

ALUOA-SE 
uma sala, porá casol,

sem mobília e com pensAo,
tem agua e telefone, exlgem-se re-
ferenclas, na rua do Candelária 80,
2° andar.  (28006)12

ALUGA-SE 
um cômodo, 658 por

mês; A rua Luis dc Camões
n. 112, a solteiros. (34191)13

ALUGA-SE 
uma vasta sala, com

quatro socados separadas e um
quarto, com moveis e roupa de
cama e café pela manhfi, a casal
o duos ou tres pessoas,' com ou
sem pensfio, 1208000, a mesa,
pago adiantado, por quinzena ou
mensal, refeições avulsas 38500;
A ruo Senador Dantas 35.

(15928)13
ALUGA-SE a casa da rua do

"•Senado 175. Trato-se A rua
Isldro Figueiredo 17, c. 1.

(39504)13

ALUGA-SE 
um quarto, a um

casal, rapozes ou moça do co-
merclo; A rua dos Andradas 173.

(29506)12

ALUGA-SE 
na rua Paulo de

Frontin n. 90, apartamento
302, 2o andar, sala de frente, com
ou sem moveis, a moço ou casa),
com relativa liberdade. N&o se
trota pelo telefone. Fica perto do
rua do Riachuelo. (16029)12

ALUOAM-SE 
desde 70» ótimos

cômodos, A rua Frei Caneca
n. 382. Chaves no local, com a
encarregada. Tratar A rua do
Mercado, n. 13. (21565)13

ALUOA-SE 
um esplendido so-

brado, com multa aguo, & rua
do Senodo, 258, Io. andar. As cha-
vas no café, trata-se A rua Saca-
dura Cabral 27. Vir des*.9 horas
em diante. (28196) 12

ALUOA-SE 
um quarto, com pen-

s&o, poro casal ou dois rapazes,
em caso de família, A rua Uru-
gualana, 213. ". (28188)12

ALUGA-SE 
ôtlmo quarto eom ou

sem moveis, com ou sem pen-
s&o, a casal ou pessoas de trota-
mento, muito asseio, A rus do Ria-
chuelo 3S7-A, sob. (28237)12

ALUGA-SE 
um bom quarto em

casa de fomllla, próximo A -Av.
Rio Branco, A rua do Ròsarlo 136,
2o andar. (28235)12

ALUGAM-SE 
quartos para sol'

telros e casais mobilados e
oom pensfto. Tel. 33-1029.

(29608)12
LUGÃ^SE quarto mobilado, .cora.

pens&ò, para casal, moças ou
rapazes; A rua da Alfândega 216,
sobrado. ¦ (32052)12

ALUGA-SE 
uma cosa com dois

quartos, duas salas e mais co-
modldodes; A rua Laura de Arau-
Jo 154, próximo a Salvador de Sé.
Tratar A rua Senhor dos Passos
192. ______}

ALUGA-SE 
uma sola mobilada a

casal de tratamento ou a rapaz
do oito comerqlo; A Av. Henrique
Valadares 153, apartamento 19, 1.°
andar. Tel. 42-8568. (32064)12

ALUGAM-SE 
salas e quartos pa-

ra fomllla ou moços, pôde co-
zinhar e lavar para coso, tem íog&o
a gaz, telefone 32-5790; A rua Cos-
ta Bastos 81. (32069)12

ALUGA-SE 
ótimo sala de írente

e bem mobilada; A rua do Se-
nado 231, apartamento 1, 1.° an-
dar. (18048)13

AVENIDA 
Mem de SA n. 147,

alusa.se uma aala, ricamente
mobilada, a cavalheiro ou caaal,

(37853 )J_3

APARTAMENTO 
— Alilga-sTum

bem mobilado, A rua das Mar-
recaa n. 38, apartamento 33, com
sala, quarto, banheiro, cozinho e
varanda de frente, por a ou mais
meses. Aluguel 350» ou trapassa-
se. Faz-se qualquer negocio a
comblnar-so. Pôde ser visto a
qualquer hora. (6830) 13

A PARTAMENTO — Aluga-se A r.
" Cajueiros 49. apartamento 6,
ao lado da estação Pedro II.(6406) 12

APARTAMENTO 
— Traspasa-se

um com 5 meses do contrato.
Aluguel 6501000; trata-se na por-
tarla,. A rua 7 de Setembro,.333.
_______ (33035) 13

APARTAMENTO 
— Aluga-se

pequeno e .luxuoso, a casol
sem filhos, sala, quarto, fogão a
gas, quarto de banho oompleto,
tanque, A rua Luis de Camões 87.
3° pavimento, apart. 2; das • 8 As
14 horas. (16830)13

APARTAMENTOS, 
com todo o

conforto moderno; alugam-se
para famílias; preços módicos; A
rua do Senado 181. (18010)12

APARTAMENTO' 
—Aluga-se .no

Edifício. Republica, luz, sés
a telefone Incluídos no módico
aluguel' cobrado. Avenida Gomes
Freire 84. (16010)13

APARTAMENTO 
— Aluga-se. A

rua Cajueiros 48, apartamento
n. 6, ao lodo da estaçfio Pedro n.

. (16013)12

ALUOA-SE por 800» e taxas;
predlo de todo conforto, poro

grande íamllla, multa aguo; A
rua da Lopo 94, (frente ao Hotel
Guanabara. Praça Porls); troto-
se A ruo Álvaro Alvim 34, 6» an-
dar, apart. 3-A. (32022)12

ALUGA-SE 
bom apartamento,

paro peeruena famlUa, no Edi-
flclo Morais; A Praça Cruz Ver-
molha 8. Esplanada do Senado._(29j548) 12

ALUGA-SÉ 
um quarto de fren-

te, mobilado e oom pensAo, a
uma senhora distinta e que tro-
balhe íóra; A rua Gonçalves Dias
n. 82. 2° andar. (38551)12

ALUOA-SE 
ótima vaga, em am-

pia sala de frente, boa pens&o,
máximo asseio; a cavalheiro de
respeito: A rua dS Assembléia nu-
mero 38, 3». (39688)12

ALUGAM-SE para rapazes, boas
vagas, com pens&o; A rua Sete

de Setembro 107. 3». (38138)13

ALUOAM-SE 
dois quartos gran-

des, mobilados, a casal de tra-
tamento ou a ra<oaze« do comer-
cio; A Avenida Mem de SA 157,
sobrado. (38129)13

ALUGA-SE 
em casa de familia

de tratamento, quarto ou va-
gas, a rapazes do comercio; A rua
S. José 48, 1° andar. (38181)13

ALUGA-SE 
uma sala de frente,

com duas vagas, para rapazes;
A rua da Assembléia 72, 1° and.

(28133)13

ALUOAM-SE 
v«;as, a rapaaes

distintos com pensio, ótimo
passadlo; A rua Visconde de
Inhaúma 38. (39673)13

ALUGA-SE 
uma""saia 

"de 
frente,

em apartamento oom moveis
modernos, o pessoa de tratamen-
to. em casa de senhora só: A Av.
Mem de SA 334. (28380)12

ALUGAM-SE 
salas, a 1008 e

1308000, quartos de 708. 808.
90*: A rua Santana 81. Riachuelo
n 373 e Oombo-1 181: Marlz e
Barros 748. Arlstldes Lobo 77;
Had. Lobo 486. Conde de Bonfim
ns. 111, 127. 801: Estaclo d-s SA
n. 135. sob.  129683)13

ALUGAM-SE- 
solas de frente,

com sacadas, para escritório,
consultoro. comercio limpo • ou
casal que trabalhe íôra, preço
desde 100» a 350», A rua do Acre
116, írente para A rua Uruaruolono.

_ (33102)12

ALUGA-SE 
o 2o andar do prsdlo

da Av. Rio Branco 145. (entre
7 de Setembro e Assembléia): tra-
ta-se A Praça 15 de Novembro 42,
2° andar, sala 209, das 15 As 17 lu.

¦ (28053)12

ALUGA-SE 
uma vaga em casa de

famlUa a rannz do comercio,
com café e refeições, A rua Teofl-
lo Ottoni 93. V and. _ (28220)12

A LUGA-SE uma esplendida sola
¦*» d» frrnte rt um bom quarto
multo bem mobilados e com boa
pen-âo. tm cesa <?e família dlstln-
ta; A rua S. Joeé 56. (36333)13

APARTAMENTO 
— Traspassa-se

um com 5 meses de contrato.
Aluguel 650»; trata-se no porto-
rio, & rua 7 de Setembro 223.

(16014)12

APARTAMENTO Traspassa-seótimomente dividido, três dor-
mitorlos, sala, varando, ¦ etc, lin-
da vista, com ou sem inoveis, no
Edifício Rio de Janeiro, A rua do
Riachuelo 133. Tel. 22-1065, dos
12 és'16 horas.: (il6052)12

CASA 
— Aluga-se moderna e

confortável, a tamllla de tra-
to. Aluguel 1:1008,' três mlnuntos
do centro, fonte 42-2581.

(15828)12
/CENTRO, A ruo da Carioca n. 58,
V sobrado — Alugam-se uma sala
pensfto e 2 quartos, com ou sem
pensfio, mobilados ou nao, para
moços, moças ou casais, coso de
poucas pessoas, multo respeito, pe-
gado ao Cinema Ideal. Tel. 42-
71586. (32004)12

CENTRO 
— Aluga-se A rua Se-

nador Dantas 34, 3° andar, óti-
ma sala mobilada. (33030) 13

GENTRO 
— Aluga-se ótimo pre-

dio A - rua Afonso Cavalcanti
153, terreo, com 3 quartos, duas
solas e demais dependenetos. As
chaves por favor no 151, caso 4.
Tortar com Davi & Cia., A rua do
Ouvidor 71|73.. (15668)12

EM 
apartamento, aluga-se um

quarto mobilado, com ou sem
pens&o para casal ou pessoa de
tratamento, tem telefone. Rua
dos Inválidos 76. Aport. 7.

(34288)12

EM 
aportamento — Aluga-ee um

quarto a senhor, nfto tem 11-
berdade. Avenida Henrique Vala-
dares 152, ap. 25. Tel. 22-8111.

(6801)12

LOJA grande, em prédio novo —
Aluga-se .& ruo Frei Caneca,

360-B, por 550$ para qualquer ne-
goclo ou Industrio limpo. As cha-
ves ao lodo e tratar F. R. de Aqui-
no A Cia; Ltda. Àv. Rio Branco,
81, 6° andar. Tel.: 23-1830.

¦¦¦ ' (31470) 13

LOJA 
no centro, aluga-se ôtlma

com tres portas. Negocio de
ocasl&o. Vôr e tratar A Travessa
D. Manuel 17. (15867)12

LOJA 
— Av. .Copaoobana. Precl-

.. so-se, ou porte. de casa para
artigos de senihoras. Respostas a
43r5614. (21573) 13

NO 
Edifício Heydenrelch (em

oitos cima da Confeitaria Bra-
sllelro) vagou-se um apartamento
e duas solos, próprios poro resl-
dencla. familiar, e escritório. Re-
feições no mesmo predlo. Entra-
da pelo ruo Álvaro Alvim 24.

 (6262)12

NA 
Esplanada, higiênico: e sos-

segado. — Aluga-se bom apo-
sento; a pessoa séria. Teleíone
42-9334. (31968)12

ÓTIMA 
sala de frente e espa-

coso quarto, perto da praia,
em casa de pequena íamllla, alu-
gam-se a casal distinto que tra-
balhe íóro e que dê êreferenclas. &
rua 3ta. Luzia 563. (26066)13

PASSAM-SE 
8 meses de contrato

de umo casa, com 3 quartos, 3
salas e mais dependências. Alu-
guel 3008000. Rua Moxwell n. 34,
casa 3. (10882)12

pROCüRA-SÈ um varejo
de cigarros no centro da

cidade. Ofertas para 20940,
na portaria deste jornal.

(20940)12
PASSA-SE 

com moveis e uten-
slllos, o 2o ondar da Praça TI-

radentes 51; trator no mesmo, es-
t& todo alugado e dando boa ren-
da, ótimo ponto; faclllta-se.

(32026)12

PASSA-SE 
um sobrado, multo

limpo, nfio falta agua; com os
moveis e alguns pensionistas; A
rua S. Pedro 179, Io andar.

(28140)12

PREOISA-SE 
com; multa urgen-

cia, bordadelras e costureiras
de Ungerié habilitadas, bom or-
denado; A rua do Núncio.40-A.

(15953)12

PASSA-SE 
uma casa A rua dos

Invalidas 113 casa 3, com 9
quortos, duos salas e demais' de-
pendências, aluguel 3008.

(38641)13

PRECISA-SE 
de dois quartos

separados, mobilados e com
pensfio, em casa de família multo
seria e que tenha sossego, para
umo moça e um rapoz até 480»,
no centro, S. Francisco Xavier e
Vila Isabel. E' bondade telefonar
para 42-7050. De preferencia uni-
cos Inquilinos. (28173)12

QUARTO 
mobilado, aluga-se a

cavalheiro, em casa sossegada,
A Avenida Mem de Só, 314, sob.

 (16921)13

QUARTO 
de frente, mobilado, ps-

ra senhor ou cosol. com café
pela manhfi, em casa de famlUa
de todo respeito, com todo o con-
íorto; A rua André Cavalcanti 83,
sobrado. Tel. 22-4017. (11783)13

QUARTO 
dc írente bem mobl-

lado em apartamento, aluga-
se a 2 rapazes. Av. Henrique Va-
ladares 88, ap. 38, 2° andar.

(15755)12
/QUARTO ou sala, alugam-se com
,c" pens&o, em casa familiar, de
todo o respeito, com grande abun.-
dancla de agua. a um casal dls-
tinto íu a úm ou dois senhores
de 

' 
b-.as referendes, A Avenida

Mem de 34 14. sob- . (31807) 13

QUARTO 
— Vaga, uma boa, por

45$000, A rua Monte Alegre 29.
(34071)13

QUARTOS 
— Alugam-se, bons

quartos, a casais que traba-
lhem foro ou • cavalheiros do eo-
merclo.'por módico preço; 4 rua
do Lavradlo n. 186. (31481)13

QUARTO 
— Aluga-ee com no-

vels e pens&o a casal por S10J
e um modesto por 320», ou vagas
de frente a rapazes a 1709. faml-
lia mineira, rua da Quitanda 63,
sobrado, tel. 33-4861. (20630)13

QUARTO 
amplo, de frente —

Aluga-ee 4 ruo Riachuelo 361.
ao. 31. de Dequena família, tel. 42-
6810. Miílclo S. José. (34343)13

QUARTO 
Independente a cava-

Ihsiro só. aluça-se. com ou sem
moveis. Tratar A Praça Tiradentes
73, 4» andar, tem elevtdor.

(15837113

QUARTOS 
de frente — Alugam-

se paia senhores do comercio
ou casal que nfto cozinhe nem la-
ve, com ou «em pensfio; rua Acre
116, frente para üruguaiana.

(33104)13
RUA do LlVTÕfncntor 77 — Aíu-

gam-se quartos e salas, par*famílias, com bastante agua.
(28304) 12

rpRASPASSA-SE a ótima casa,
•*• próprio para pens&o. N&o fal-
ta a^tia; A Avenida Mem de SA
n. lo3. Preço a combinar,

 (6098)12

SALA 
de írente, aluga-se multo

espaçoso própria para oficina
no terreo, A rua do Conoolçfto,
n. 148. (15323) 12

SALA 
ou quarto' — Precisa-se,

bem mobilado, para senhor
sério, do comercio, com bóa pon-
sfto, em caso de casal ou pequena
íamllla, ou senhora só, no,centro,
TIJuca, flamengo ou Imediações.
Responder com preços para 6681,.
na portaria deste Aornal, ou pelo
teleíone 43-0607,' com o Sr. San-
tos. (6681)13

SOBRADO,. 
S cômodos, cozinha,

W. O. e banheiro, 300»; e uma
pequena casinha, podendo/lavar e
cozinhar, 180»; & rua Buenos Aires
389. Vér e tratar com o encerre-
gado. (ííll3>w
SALA 

de frente aluga-se" com
agua corrente, servida por ele-

vador, 4 rua da Carioca 48, 3° and.
(15736)13

SALA 
grande e quartos grandes

bem arejados, em otlma pens&o
íamillo, cozinha de 1» ordem, pre-
ços módicos. Para cosais e rapazes
de fino trato, rua Mayrlnk veiga
n. 24.  (37778) 12

SALA 
— Aluga-ee uma c| SOmOO

quadrados, própria para escri-
torlo, ho segundo andar do pre-
dio da ruo do Ouvidor 75, ser-
vida por elevador. Tratar om
Aníbal, no mesmo predlo, loja.

 (27190)13

SALA 
— Poro escritório, aluga--se

umo boo sola de frente, no 3o
andar do predlo da ruá da Qultan-
da 59. (31134)X25

SALA, 
maestro precisa de uma,

centrol, em cosa do distinto
famlUa, para lecionar piano, até
150S000. Telefonar até As 12 ho-
ros paro 42-6491. ou cortas para
29457, no portaria deste Jornal.

(29457)12

SALA 
— Aluga-se com ou sem

moveis, o uma ou duas pessoas
que trabalhem fora, tem teleíone,
A Av. Henrique Valadares 98, 4o
ond., apart. 56. (34262)12

SALA 
— Aluga-se uma bem ore-

Jado e grande sacada, com ou
sem moveis, & rua do Senado 231,
6° andar, ap. 12. (29636) 12

SALA 
muito arejada — Traspas-

sa-se A Av. Rio Branco 109,
solo 38. 330»000. (15985)12

SENHOR 
de responsobllldode,

precisa de um quarto pequeno
com liberdade, até 1008000, só ser-
ve na rua Senador Dantas até
Lapa. Quem tiver fará o favor do
escrever poro 28085, no portaria
deste Jornal. (28085)12

SALA 
confortavelmente mobilada,

com café e roupa de cama, alu—
ga-se, a senhor ou casal, quo gos-
te de ltmpeso e sossego, A Avenl-
da Mem de SA. 147. (28025)12

SALAS 
de frente paro 4 ruas,

alugam-se duas amplas c bem
arejadas, próprias para consulto-
rio, escritório ou casal do comer-
cio; á ruo Acro 116. (32103)13
CALÃO. NA AVENIDA —

Aluga-se o grande salão
de írente do 2o andar da
Avenida Rio Branco 114,' jun-
to ao "Jornal do Brasil", com
70 metros quadrados.

16020) 12

SENADOR 
DANTAS 188. Aparta-

mento 50, aluga-se esse mag-
nlftco apartamento para casal.

(16009)12

TRASPA6SA-SE 
o contrato do

apartamento 11 (d' i salas,
copo e banho). Rua Ser r Dan-
tas 3, 3o andar. Tel. 4--5844.

. (28049)12

TRASPASSA-SE 
ura contrato do

predlo á ruo do Senodo 258.
sobrado. Tratar com o Sr. Ber-
nardlno Gomes Rodrigues.

(29658)12
rpRA6BASSA-SE o contrato de
•*• uma casa com 8 cômodos, Jun-
tamente com uma pequena pen-
s&o, motivo dc doença; á rua Ba-
r&o Sio Fellx n. 48. (34386) 12
"\7"AGA mobilada, aluga-se a ra-" 

paz distinto, por 458000 ,em
lugor de multo sossego, A Avenida
Marechal Florlano 133, sob,

(16717)12

1503000 mensais, solas e quartos,
com ou sem' moveis, com agua

corrente abundante, Instalações
modernas, em ambiente rigorosa-
menet familiar, para solteiros e
casais, no centro da cidade, A rua
Visconde da Gávea 48, ao lado do
Quartel-Generol. (7292) 12
OEjnt — Apartamento com um""VV salfio, dois quartos, uma
sala, cozinha com fog&o a gos. e
ogua tudo Independente. Avenl-
do Passos, próximo A Praço Tira-
dentes. Cortas para 28003, na por-
tarla deste Jornal. (28003)12

ESTACIO DE SA'

ALUGAM-SE 
dois quartos o casal

sem filhos em coso de íamllla,
A ruo Mala Lacerda 85, apto. 4.
Estaclo. (21403)13

A LUGAM-SE para senhores ou
-"-rapazes, linda sala e quarto:
A r. Mala Lacerda, 38; tombem
serve poro guardar moveis.

(37808)13

ALUOA-SE por 4308 mensais
com contrato de dois anos, a

caso da rua Rodrigues dos San-
tos n, 175. Três quartos, duas
salos, cozinha, banheiro e quln-tal. Vêr e tratar no local; . <

(34348)13
ALUGA-SE o predlo da rua Se-

¦"¦nhor de Matoslnhos 46; cha-
ves no n. 48; tratar com o Sr.
Selxos, na Secçfio predial da Cia.
de Seguros Vareglstos: A rua do
Ouvidor 63, 3o andor. Estaclo de
BA. - (15946)13

A 
casol de tratamento" e sem f 1

lhos — Alugam-se '2 
quartos

em ótimo apartamento, 4 ruo Mala
Lacerda 96, apart. 10. Exlgem-se
referencias. (28041)13

A— 
LUGA-SE pequeno 3° andar,
com todo conforto, 4 rua Ma-

chado Coelho 136; Informações
na loja; aluguel 4008000; .n&o tal-
ta agua. Tratar A Avenldo Rio
Bronco 165. Caíé Suíço. (31502) 13

ALUGA-SE 
uma casa, com quar-

to- sala, oozlnha, etc., com
aquecedor a gas, 3 grandes Áreas
e bastante agua. Situada 4 rua Ma-
chado Coelho. Tratar no n. 174.

¦ (11511)1-3

PRAIA FORMOSA

ALUOA-SE 
o sobrado próprio

para regular famUla. comple-
tamente reformado, possuindo fo-
g&o a gas,; 4 rua Pedro Alves
n. 133. As chaves estfio no arma-
zem, n. 124. (11003)14

ALUOAM-SE 
ótimas salas de

frente e quartos, em predlo
novo, pôde lavar e cozinhar: 4
r. do Livramento, 303, l.° ondar;
tratar com o Sr. Silva. (8637)14

A LUGA-SE 4 rua Pedro Alves 128
**• casa 5, a metade de uma casa
em casa de casal só, para outro
nas mesmas condições. Praia For-
mosa. (31438)14

ALUOA-SE 
salas a 100» • 120», «

quartos a 70», 80» • 80»000,
A rua da Osmboa n„ 161. Dr. 6A
Freire 116; Oeneral Canabarro, 44;
Santana, 83, Riachuelo 373 e Es-
taclo de SA, 155, (39684) 14

ALUOA-SE 
uma casa A rua VI-

dal de Negrelros
quartoa, duas salas,
nheiro; trata-se no-
ma rua, Santo Cristo

ALUOA-SE 
o 

¦ótimo

ruo do America 223',^ pode ser
visto' das 8 As 16 horas. Tratar
com o Sr. Selxas, no Secçfio pre-
dial da Ola. de Seguros Varegls-
tas; A ruo do Ouvidor 63, 2° on-
dar. Santo Cristo. , ,(16042) 14

^com tre»
, SORWia c ba--fiínllTda mes-

i|m{34320_)14~jkbrodo 
da

ALUOAM-SE quartos ou salos.
"paira cosols sem crianças e o
moços do comercio, ,em predlo
novo, oom multo assélo e ordem,
com bastante ' agua i e grandes
arcas; preços de 856. 808 e 100»;
A rua do Livramento 211.
__X_a '- _(2.9í?ILu
ALrÜOA^SÉ 

uma casa còm dòls
quartos, duas salas; A rua Ebrol-

nb Uruguai 65, próximo A rua da
America. ,(5586)14
ALUOA-SE por 120(000 com dl-

•**•. relto a luz, a casa da rua do
Livramento, 181; os chaves no
mesma com D. Teresa. Tratar A
rua do Teatro 26. Casa Osório.

_(29-516114

ALUGA-SE 
uma boa saio . de

frente, o um cosal sem crean-
ços, com direito a lavar e cozi-
nhar; aluguel 1501000; A r. VI-
dol de Negrelros 28. Santo Cris-
to: Prola Formosa. (29678) 14
A PARTAMENTÓS. — AlUgom"-se,
" A rua Pedro" Alves n. 239,
perto da estaçfio da Leopoldina.

(6059)14

rlAiSPASSA-SE 
pequeno aparta-

mento, aluguel 3001000, perto
do centro; A rua Sacadura Cabral
n. 367, ap. 5.. (34093)14

MANGUE

ALUGAM-SE 
vagas mobiladas a

rapazes, preço 50» mensais, pa-
gamento ad.antado, tem telefone,
n&o falta agua; á rua Senador Eu-
seb!o_528, sobrado. (15666)15

A" 
LUGAM-SE dois cômodos e

pequena cozinha a casal sem
íllhos, 90»; k rua Saldanha Marl-
nho n. 41, íundos. (27926)15

ALUGA-SE o sobrado de esqui-
** na. com <! comodoa. por 3S0S
e íog&o a gaz: A rua da Am;rlca
173. Praia Formosa. (6982)14

ALUOA-SE 
a casa II da rua Rego

Barros 7P; p« eH«T<&& na caaa
I do 88, - (38040) 1*

ALUGA-SE 
um predlo poro ía-

mllla de tratamento; A ruo
Marquez de Sopucol 97. Trata-fe
A rua Marquez de Pombal 18.

(6987)16

ALUGA-SE 
o predlo de cinco

quartos, salas, cozinha, etc;
A rua Jullo do Carmo n, 217. As
chaves estao no n. 215, casa I.
Trator A rua do Mercado n. 13.

(21564)15

ALUOAM-SE 
saio e quarto, k

rua General Pedro 441, coso 4.
(34155)15

ALUOAM-SE 
dois ótimos como-

dos para casal sem íllhos ou
o moços solteiros, A rua Gene-
ral Pedro 405. Mangue; Informa-
ções na goroge com o Sr. GU.

(21480)15

ALUGAM-SE quartos para casal,
bem arejados, limpos e vagas

para rapazes do comercio, com ou
sem pens&o; & rua Benedito Hlpo-
llto 94, sobrado. (29629)15

ALUGA-SE 
o predlo da rua

Loura de Araújo 79, próximo
A Av. Salvador de SA, com duos
salas, dois quartos e dependen-
cias, com lavatorlos e bldct em
todas as peças^ (16019)15

APARTAMENTOS 
— Alugam-se

com 2 peças, banheiro com-
pleto e fogarelro a gAs, o fomllla
de respeito, A rua Visconde de
Itauna 575-A, troto-se no Io ap.
3, aluguel 270», perto da Avenida
Paulo de Frontin. (27857)15

CASA 
— Alugo-se com 2 quartos,

uma sala, cozinho o gas, ba-
nheiro, W. O. e Areo, tudo lnde-
pendente, nova, rua Senador Eu-
seblo 544, casa 33. (28237)16

QUARTOS 
e salas — Alugam-se,

Arua Senador Eusebio 546, sob.,
Informações no sob, (28228)15

UA Visconde Itauna, 97 — Alu-
gam-se quartos e salas, para

famílias. (38205)15

ALUOA-SE umo boa sala de" frente com aguo corrente, mo-
blinda o um quarto: A rua Carva-
lho Monteiro 9, Catete. (34101)16
AIjUOA-SE uma espaçosa saiox*' de frente com moveis o um

cosol sem filhos ou o dois rapa-
zes do comercio, em cosa de fa-
mllla de todo respeito; A rua Mo-
ohado de Assis 74. Catete. N&o
falta agua. (28037l16

A LUOA-SE a casal sem filhos
**¦ ou cavalheiro de fino trato,
uma grande solo de írente e um
quarto, ricamente mobilados, com

Sens&o, 
em cosa de famlUa es-•angeiro; A rua Benjamim Cons-

tant n. 40. Tel. 42-2595.
(15809)18

ALUGA-SE 
no Catete n. 104,

em caso de família, bons
quartos de frente, com multa
agua. Preço 100», 120» e 1508000.

(21582)16
A LUGA-SE grando sala, limpa e**¦ orejado. Tem teleíone e n&o

falta aguo. N&o é de frente; A ruo
Marquezo de Santos 26, próximoao Largo do Inchado. (34348) 16
ALUGAM-SE quorto e saleta, A**• rua do Catete 314, casa 7.

(34389)18
A LUOA-SE uma casa reforma-

"•da de novo, com 9 quortos,
sala e 4 cozinhas, com multa
agua, com boa vista poro o mar,
A rua Hermenegildo de Borros 61,
antiga Casstano. (21669)16
À LUGAM-SE um quarto e uma" sala, mobilados e lndependen-

tes, para rapazes, n&o se alugam
para dois,. A rua Carvalho Mon-
teiro n. 11. Tel. 25-3161. Cate-
te. (16869)16

ALUGAM-SE 
as cosas do rua

Cândido Mendes n. 89-A-2 e
89-B-l. As chaves estfio em íren-
te; travessa Cândido Mendes n. 1

(21527)16

ALUGAM-SE.ótimo 
sala de íren-

te o um quarto, em coso sos-
segada, nfto faltando agua, Largo
do Machado n. 9, sob. Tel. 25-
1449. 

(21465)16

ALUGA-SE um quarto por 70»,"a pessoas modestas e que tra-
balhem íóro; rua .SUvelra Martins
n. 127. ' (28067)16

ALUGA-SE 
ampla sala de frente,

sem pensio, mobilado ou n&o,
café pela manhã, ambiento íaml-
liar e sossegado. Rua Silveira Mar-
tlns 127. Tel. 26-3577. (28066) 16

LAPA E CATETE

ALUGA-SE 
o apartamento 30 do

rua Dois de Dezembro 144,
com ótimas ocomodaçôes.

(15278)16

ALUGA-SE 
umo sala; no Beco

do Rio 5, Gloria. (31568) 16

ALUGA-SE quarto de írente.
em caso de famlUa de respel-

to; pedem-se referencias; unlco
Inquilino. Rua Bento LIsboo 89,
casa 13, opart. 201. (30995)16

ALUGAM-SÉ quartos o casal
sem filhos ou a rapaz solteiro,

A rua Marquesa de Santos 29.

ALUOA-SE 
boas salas de fren-

te, e quarto poro solteiro e co-
sol, mesmo com íllhos, com mui-
to aguo, pode lavar roupa para
íóro. com bonito visto. & rua Can-
dldo Mendes. 157. subida de Santa
Teresa, ao lado da Gloria.

(31863)16

ALLUGA-SE 
sala de frente bem

mobilada e com relativa llber-
dade; A r. do Catete, 9; entrada
pelo Beco do Rio. (27971)16

ALUGA-SE 
ótimo residência,

com todo o conforto, A rua
Condido Mendes n. 20, sobrado.
Chaves por íavor na casa II; tra-
tor com Graça Couto & Cia.,
Ltdo., A ruo Io de Março n. 51,
3» andar. Tel. 23-2951.(21040)16

ALUOAM-SE quarto de fundos
e vaga mobilados, desde 708,

a rapaz, e moço do comercio, coso
de família de tratamento; Bento
Lisboa, 79, c. 4. (6803)16

AIAJOA-SE por preço módico,
ampla solo de frente, bem mo-

bllada, em casa pequena e com
ótima pensão; A rua do Catete
131, sobrado, tel. 25-1131.

(6606)16

ALUOA-SE, 
em caso de fomllla

dè tratamento, uma sala ou
um quarto, com ou sem moveis,
o casal ou moços; A rua Santo
Amaro n. 69. Tel. 42-3091. Tro-
com-se referencias. (27834)16

ALUOA-SE, 
em coso de respel-

to, espaçoso quarto de írente
de rua, pintado de novo. Preço
1108; 4 rua' Santo Amaro, 196.
Tel. 43-3428. Catete. (27818)18

ALUGA-SE quarto bem mobilado,
torrado de novo, casa com todo

o conforto e sossego, telefone, per-
to, chuveiro quente, a cavalheiro de
alto tratamento ou casal que traba-
lhe toro; ruo Correio Dutro 144.
Tel. 25-0669.  (27639)16

ALUGA-SE 
um quarto, A ruo

Joaquim Silva, 58, terreno,
para casal sem filhos, ou para mo-
ços. (21328)16

ALUOA-SE 
um bom (uarto mo-

bllado com ou sem pens&o para
casal, rapazes ou moças. A rua do
Catete 321, sob. Tel. 25-2275 OU
25-4117. (21265)16

ALUOA-SE 
bom quarto, em casa

de primeira ordem, com ou
sem mobília: & rua Condido Men-
des n. 141 (Gloria), bastante are-
Jado, encerado e n&o falta ogua.
Ver e trotar no local. (31055)16

ALUGA-SE 
esplendido quarto,

mobilado, em apartamento,
com todo o conforto, belo balc&o
para rua. Informações pelo tele-
fone 35-4073. Gloria. (15358118

A LUGA-SE uma grande sala de
"¦ frente com duas Janelas a
pessoa só ou a casal sem íllhos.
em casa de todo respeito; Largo
do Machado 37, casa 3, aparta-
mento 3. (34333)16
AIiUOAM-SE duas vagas com ou

f* «em pensfio a rapar, do comer-
cio « d&-se psnsfio a mesa, ótimo
tratamento; A ru« Correi- T''i'-"i
Ul. terreo. 16969Uí

ALUGA-SE 
sala de írente ou

quarto, paro casal ou solteiro,
tem aguo corrente e um pequeno
quorto poro solteiro, cm casa de
todo o respeito e sossego, A rua
Gago Coutlnho 22. (15883) 16

ALUGAM-SE 
dois quartos em

predlo novo, com ótima co-
mlda, a casal de respeito. Preço
módico; A rua Santo Amaro, 145.
Fone 22-3905. (32097) 16

ALUGA-SE 
na Gloria, por 150J, a

senhoras que trabalhem íóra,
alegre quorto de frente, com Un-
dos moveis de imbuía, casa de ía-
mllla de respeito, Beco do Rio 156,
sob. Tel. 25-0071. (15903)16
A PARTAMENTO — Saio, quarto,"¦ cozinha e banheiro completo.

Qrande varanda, 330S000; A rua
Benjamim Constant n. 155.

¦ (32079) 16

ALUGAM-SE 
ótimos quortos,

mobilados, para casais ou sol-
telros; A rua Benjamln Constant
n. 34. Gloria. (21496)16

ALUGA-SE 
bom quarto arejado

de frente, mobilado, em cosa
de pequena famlUa; a rapaz do
comercio: A rua Barão de Gua-
ratlbo 51; próximo ao Catete.

 (34215)16

ALUGAM-SE quartos ou salas,
para casais sem crianças e

moços do comércio, com multa
ordem e asseio, com bastante
agua e grandes áreas e direito
oo teleíone, preços de 80», 85» e
908000; A ruo Santa Cristina 4.
Glorio. Cotete. (29480)16

ALUGA-SE 
A rua Machado de

Assis 27, Junto A prola, umo
sallnha de frente, por 1308000;
clora, arejado, independente e
multo sossego. (29503) 16

ALUGA-SE 
um quorto mobila-

do, pequeno, em casa de fa-
milla; A rua. C*reia Dutra 4B.

(29472)16

ALUGA-SE 
um bom quarto; A

ruo Santo Amaro 142. Cotete.
 (15920)16

LUGAM-SE os 1» e 3» andares
da rua dos Marrecos 13. Trata-

se na loja. (34414) 16

ALUGA-SE 
uma sola de frente,

bem mobilada, para um casal
que trabalhe íóra ou dois rapa-
zes ou para esorltorlo, em casa
sossegada de uma senhora: A rua
do Catete 325. (2US16) 16

ALUOA-SE 
o predlo A rua Buar-

que de Macedo 70, S quartos,
duos solos, aluguel 1:0008. Trata-
se no local. Tel. 25-2814.

(11539)16

ALUGA-SE 
Junto ou separado,

A rua Joaquim Silva 44, em
fronte A rua Conde de Lage, um
predlo de 2 pavlméntos, com 4
quartos, cada um. Tratar & rua
do Teatro 25. Cosa Osório.

(29517)16
LUGA-SE sala ou quarto; &
rua do Catete 3. Tel. 42-5695.

_ (29134)16
LÚGAM-SE na rua do Lapa 29,
quarto e sala. próprios paia

alfaiate ou família, pode lavar e
cozinhar, por 1508: trotar pelo
telefone 22-0347. (28141)16

ALUGA-SÊ 
üm bom quarto com

ou sem movels.nfio íalta agua;
rua do Catete 214, casa 34.

(21. :i 1)16

T AROO DO MACHADO — Alu-'
AA gA-ac sala ou quarto, a pci.
soas dc tratamento; A rua Ougo
Coutlnho 34. Tel. 26-2014.

 (31405) 16

EM 
coso de íamllla estrangeira,

do máximo respeito. Aluga-so
1 quarto com todo o conforto a
uma senhora ou a senhor que tra-
balhe íóro, Palácio Rosa. Largo
do Machado 31, ap, 203, 3° ondar.

(6401)18

GLORIA 
— Solo — Aluga-se,

mobilado ou nfto, com rela-
tiva liberdade, pensAo, casa com
multo sossego e bastante agua; A
rua Almirante Baltasar n. 21 Tc-
lefone 25-6835. (21030)18

HOTEL 
COLOMBO — Salas •

quartos, com agua corrente,
caíé pela monhft. Preços o partir
de 15OSOO0; A Praça José de Alen-
car n. 14. Catete. (27740118

PASSA-SE 
o aluguel de uma

casa, com alguns moveis; tem
12 cômodos, própria para pens&o.
Teleíone 42-3695; chamar Dosa
Qullhermlna. (28135)16

QUARTO 
— Aluga-so um com

linda visto para o mar, a se-
nhor só ou rapazes que trabalhem
no comercio; a rua Cândido Men-
des n. 65. (16458)16

QUARTO 
em apartamento —

Aluga-se, mobilado ou n&o,
com caíé, roupa de coma e llm-
peza, perto dos banhos de mar;
Informações, tel. 42-9264.

(28070)16

QUARTO 

"ótimo 
perto dos ba-

nhos de mar, em casa de la-
mllla, só para moços ou senho-
res, tem teleíone. Rua Morais •
Vale 30. Sob. (34329)16

SALA 
de írente e quarto lnde-

pendente, em casa de pèqüé-
na família; alugam-se a casal
ou o rapazes que trabalhem fora.
Tem telefone; A r. Bento Lisboa
n. 81-A. Catete. (29669)18

SALA 
e quarto mobilados para

casal ou 2 rapazes de trato,
casa de família; A r. Carvalho
Monteiro, 39. Catete. (6929)16

SALA 
de írente — Aluga-se mo-

bllada para cavalheiro ou moça
que trabalhe íóra, com llberdode
relativa. Nilo íalta agua e tem o
máximo asseio, rua Bento Lis-
boa 68, sob. Tel. 26-0102. (6574)16

SALA 
ou quarto mobilado, em

boa casa de íamllla de todo. o
conforto, alúga-se A rua 8 de De-
zembro 75. Maracan&. (4308)16

SALA, 
ricamente mobilada —

Aluga-se a senhor de trato,
com relativa liberdade; A ruo
Carvalho Monteiro 37. (28175)16

TRASPASSA-SE 
um apartamen»

ricamente mobilado, saio, ba-
nheiro e cozinha, sendo o aluguel
290»; r. Condido Mendes 40, opart.

(34357)18

TRASPASSA-SE 
ótimo aparta-

mento de frente, todo o con-.
íorto. no Edifício Lartlgau; Largo
da Gloria 12. Tratar com o por-
teiro. (15257)18

ÚNICO 
Inquilino, aluga-ee um

quarto de frente, sem moveis,
eom comida. Cotete 38, Apart! *.

______%
VAGAS 

— Alugam-se para mo-
ços, desde 1808000, e quarto»

paro «asais, com boa pens&o. Ru»
Bento Lisboa 63'. Tem teleíone.

(31482)16

FLAMENGO

ALUGA-SE 
ôtlma sola de írente,

mobilada, em casa de íamllla de
respeito, ótimos banheiros, a ca-
sais 6508; rua Ferreira Viana 40 —¦
Flamengo. (37210) 17

ALUGAM-SE 
bons quortos com

pensfio e sem pens&o, Hotel
Russell. Praia o Russell 64, tel.
25-1344. (20139) 17

ALUGA-SE 
a oasal de trata-

mento ou dois senhores Ido-
neos, confortável aposento, pas-
sadio fino e variado; A rua Pai-
sandú n. 146. (27369)17

ALUGAM-SE 
quartos e salas A

rua Bor&o de Itampl, 35, en-
tre o Flamengo e Botafogo. Nâo
falto aguo. Ver 0 qualquer hora
com Rodrigues. Tel. 35-2923.

(M'19fl)17
LUGAM-SE salas par» oasals,

com aguo corrente, em pens&o
familiar; A rua Senador Verguei-
ro IM. (11136) IT

ALUGA-SE 
em residência de mo-

xlmo conforto, a casol de tro-
tamento, um ótimo quarto, com
agua corrente, moveis novos *
ótimo passadlo. Rua Senador Ver-,
guelro 51. Tel. 25-1328.(20076) IT.

ALUGA-SE 
A Praia do Russell j

168, entre o Hotel Gloria e V
rua Silveira Martins, otlmo quarto
com pens&o e agua encanada, cm
caaa de íamllla. (6855)17

ALUGAM-SE 
grande sala át{

frente mobilada ou n&o e pe-'

3\ieno 
quarto barato e lndepen-

ente; Sen. Vergueiro, 72; teleío-,
ne 25-5999. (27974)17;

APARTAMENTO 
— Traspassa-

se e vendo-se rico mobília,
dois dormitórios. Sala de Jantar,
solo de vlsltos, cozinho, louças e
cristais, por motivo de viagem; A
rua Barfto de Guaratlba n. 30,
apartamento 2. Catete (21533)16

AVENIDA 
Augusto Severo, 78

(Edifício Paris). Aluga-se óti-
mo opartamento, com lindo vi<stn
sobre_a bahla.  (37882) 16

APARTAMENTO 
— Álugo-se. de

2 quartos, duaa salas, quarto
para creada e demais dependen-
cios; A r. Androde Pertence. 33.
no Catete: tratar com Abel Gue-
des Pereira. A r. da Quitanda. 59.
4.°, aala 25. (21133)16

APARTAMENTOS 
— Alugam-sc

de frente, 4 rua SUvelra Mar-
tlns 123, próximo A praia, linda
vista, a 5 minutos do centro.¦ 

(6763)16
ÃTETE — Alugãm-se bons
quartos, com agua corrente,

bom. encerados, com multo con-
forto. perto da Prola do Flamen-
go, lugar de respeito, para cosais
ou moços solteiros; A ruo 3 de Dc-
zembro, 38. (6660)16

CATETE 
— Aluga-se em aparta-

mento 
" familiar ótimo quarto

com ou sem moblllo o cosol da
tratamento: A rua Sto. Amaro 14,
7" andar. ap. 78. Tratar oelo tel.
42-8801. (15867)16

CATETE 
— Quarto — Aluga-se

um. em casa de famlUa. pto
um casal: A r. Santo Amaro. 136.
apartamento 3. (15800)14

CATITTE 
— Edifício S&o Vlcen-

6e. alugam-se apartamentos,
acabados de construir, com quar-
to. saio, banheiro e cozinha e um
quarto, sala « banheiro. Atlmo
acabamento, ver A rua Correta
Dutra 155. Tratar com F. R. de
Aquino & Cia. Ltda. (31174)16

DEPOSITO, 
porfto — Aluga-se

todo ou em porte. A rua Son-
to Amoro 44, próximo A rua do
Catete. (31507)16

EM 
caso de senhor só, aluga-se

metade de uma casa, a rnps-
MS ou casal que trabalhem íóro.
4 ruo Condido Mendes 20. cosa 2.

(34314)16

FAMILIAR 
HOTEL — Alugam-

se Ótimas pal^s com refelçftes,
para cssals. por 6008. Rua do Ca-
tete 301. (11911)16

ALUGAM-SE 
lindas salas de

frente, bem mobiladas, com
ótima pens&o, para casal de ílno
tratamento, perto da praia: a rua.
Palsandú, 225. (6779)17,

ALUGA-SE 
ótima sala mobilada

ou nfto, com bom passadlo.
preço modicp. rua fresca e sosse-
gada A rua Conde de Baependl 06.
Flamengo. (11623)17

ALUGA-SE 
ôtlmo quarto, mobi»

lado e t jin pensfto, com cn-
trada Independente, para casal ott
rapazes, em casa de família d»
tratamento: á r. Correia Dutra.
22. Flomengo. (21079)17

ALUGAM-SE 
quartos, ogua cor-

rente, o famílias modestas ou
senhores, nfto falta agua, com di-
relto a cozinha, grande quintal,
casa de respeito. Preços módicos:
A rua Senador Vergueiro n: 80.
Flamengo. (34337) 17j

ALUGAM-SE, 
em caso de faml-')

Ua de tratamento, umo sala fl
quorto, mobilado, com ou sem]
pens&o; A rua Palsandú n. 44.1
Flamengo. (34263)17

ALUGAM-SE 
dois esplendido»

quartos lndcpetndcntes, sen4
do um de frente, com boa socada,]
tem telefone, para casal que nScU
cozinhe nem lave, om coeo de íoJ]
mllla de respeito; A rua Dois djl
Dezetnbro n. 46. (20692) 1T(

LUGAM-SE vagas c ótimas soJ
los para pessoas distintas, eny

caso de família portuguesa, res-«
peito. Umpczo, sossego e abunj
dancla dc agua; Praia do Russel
n. 50. Tel. 25-4880. (28114)17,

LÜGA-SE excelente Io pavlmen^
to. Independente, a pequeno Í04

mulo, 3 quartos, duas salas, ba-
nheiro o cozinho; ruo Marque* d«
ParanA 59. (28076)17.

ALUGA-SE 
cm residência, 'da

aparência e conforto, ótima
sala de frente, bem mobilada, com;
agua corrente, a cosol ou a dois
senhores dc fino trato, A ruo Sena-
dor Vergueiro 107, tel. 25-6046.(34299) IT.

ALUGA-SE 
quarto grande, com

ou sem mobília, com agunl
corrento e ótima pensão, a casal
de tratamento. A rua Buarque d«(
Macedo 32, tel. 25-4601.

(15890)17

ALUGA-SE 
em apartamento conJ

íortavel. um' amplo quarto)
com agui corrente, sem moveis|
com ou sem pens&o, Laranletras.
Tel. 25-0468.  (15897 )\A

ALUGA-SE 
quarto modesto. ben\

mobilado, com roupa e café'
em caso confortável de cosol. laJ
do do Jardim. N&o íalta ogua.»
Paro cavalheiro ou senhora qua
trabalhe fora. Preço 1508. A rusi
Esteves Júnior n. 5. (343381 IT,

ALUGA-SE 
uma boo sala, conj

bonita vista para o mar, tcl«4
fone 25-4032. (343011 li

ALUGA-SE 
um .«alAo de frenta

com ou sem pensfio, em casí
de ÍSmilIa: A-ruo Correia DiiTI
n. 135. Flomenao. Tel. 25-4583..

434308) lf
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A LUOA-SB um» fftUl á rua DoU

An. p^pa-ro 55. W^«jW.

L-ÕAM-feE dois" ólimoa qün*-
to», mobilados, agua corrente,

quasl em frente ao* banhos de
mar, c»«_ de todo o respeitos á
rua Palsandú 35; tel. »$**_)„

APARTAMENTO 
— Flamengo —

Aluga-se com sala, quarto co-
zlnha. banheiro e mala dependen-
cias; k rua Correia Dutra 00. Tra-
tar Atlas Adm. Ltd. Av. Rio Bran-
co 128, ,ala L113, T«l. 42^945,__

D" 
ÒIS ótimos quartos, era casa
de íamllla, de tratamento, a

senhora que trabalhe fora ou a
,-._«al de absoluto respeito. Rua
Bisarque de Macedo 85, Apart. 6.
Vèr das 10..ás 17 horas. (11855)17

JORNAL PQ J3RAS.lL ~- TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO.DE

rpM ca.* de íamllla respeitável"- aluga-se a rapa- distinto, ura
quarto de frente, á rua Correia
Dutra 57. . (34311)17

M casa de íamllla.— Aluga-se
uma sala .de írente bem mobl-

latia, com ou sem Jantar; á ru»
Pr.i.andü 

'215,:tel. 25-3073. . _¦-•• (8592)17

Trüí casa de íamllla de todo o
Hl respeito", aluga-se uma sala de
írente e um quarto, ambos bem
mobilados, perto da prata. Sena-
doi Vergueiro 134. Flan)^-?|?ó,17

TL"VM apartamento do casal flô —
*y Aluga-se a outro casal, um
q'1-i-to de írente, com mobília
completa e ótimo- passadio, tendo
direito a sala, varanda c demais
dependências. Tel. 25-6362 Fia-
mengo. i________i

EM 
apartamento do casal. Alu-

ga-se ótima sala mobilada,
sem pensáo, para dois senhores
de todo o respeito; á rua Senador
Vergueiro n. 182.: apartamento 4

'3° andar. (11048)17

E*JM 
PALÁCETE — Aluga-«c. lu-

xuoso-apartamento, com duas
amplas salas, banheiro completo,
.cara"."teraeo. com pensáo, mobila-'do, a- pessoas de- gosto, ílno tra-
támenv-- e respeito; á rua Alml-
rante Tamandaré n. 47..Teleío-
ne 25-4756. (28068)17;

jAMBN-OO — Aluga-**, um for.
mldavel apartamento, ocupan-

do todo o Vo andar de um edlfl-
¦elo'novo. Pdde ser visto das 14 ás
rl7 horas. Praia do Flamenjg°"^

Í~M_Ui__!NGO 
— Sala ou quarto

,jm;predio confortável, centro
•de terreno» residência de íamllla.
coíií_9e uma ôtlma pensáo a ca-

,s*l oü senhora; A rua Marque*'d* Abrantes 44. (27319)17

^¦JÃMÊNGO — Aluga-se era casa'" iW íamllla-úm quarto ou sala
stv-hllados par» casal de tratamen-:
Bo: â. Avenida Osvaldo Cruz 171.

(27152)17
"jpí AMENGO — Aluga-se boa sela
.£' ,'e frente sem refeições a ca-
sai' ,iu » rapa-es: á rua Baráo do"F"< .-.léngó '2.,' ônibus k porta,
Hn:so" "dos banhos - de, mar. - ¦

(11302)17.
jSÍAMENGO-.^- Quarto de frente,
3- '>èm mobilado; ém con-òrtavel
apartamento com.garage. Ponto
¦jriaçnlílco. esquina do Morro da
/Viu-.-a com Av. da Llgaçáo; tratar
A praia de Botafogo 58, ap. 83, 8"
y&)__ (11741)-7
F~*_JAMENGO 

— Aluga-so uma
gala de írente e_ um ótimo

eflt-to em casa de íamllla dis-
tinte, á rua Crua Lima, 20. Pia-
ment;-. Telefone 25-4257. Trocam-

'se n ferenclas. (21176)17
iJ-j.^MENQO — Alugam-se exce-'" lente sala e quarto, mobila-
dos. a rapazes do comercio, com
relativa liberdade; á rua S. Salva-

,'dór n. 14. (15985)17

FLAMENGO 
— Pensáo familiar,

situada no centro de grande
jardim*.: aluga ótimos quartos' com
ègúa 'correntes boa mesa, muita
ordem e asselo. para casais dis-
tintos, árua Silveira Martins 157.
,- :".."' (15832)17""CTLAMENGO — AapartamentO" otlmamente dividido, com to-

do o coníorto, garage anexa, am-
olas cômodos, terraço novo, edl-
.leio dama Senador Vergueiro 137.

(34095)17

fá.V.' ¦' ¦
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TTtLAMENGO — Aluga-ee á rua" Carvalho Monteiro 52, uma'grande sala ricamente mobilada,
i íamllla que troque reíerenclas.
T*cleíone 25-3666. (___**__>___{

FLAMENGO 
— Em casa de la-

mllla alemá, aluga-se a casal
de tratamento, uma esplendida

sala de írente bem mobilada, com
ôtlma comida. RUa 2 dc Dezem-
toro, j 35... . ... __ (21845)17

íÃSÉENGO- ~é Alugam-rse., duas
. salas, .mobiladas a .pequena ía-

milia» um quarto, para rapa- do
comercio, co-lnha Italiana; A rua
Silveira ..Martins 54, tel. 25-0808.

(15844)17
LAMENGO — lm apartamento' —Aluga-se uma sala de íren-

té, mobilada, sem pensáo, para
casal ou doie cavalheiros de todo
trato; á rua Almirante Tamanda-
r-e, n. 77. apto. 5. (32076)17

FLAMENGO 
— Aluga-se quarto,

mbblladò, com bôa .pensáo, pa-
ra'casais dé tratamento, á rua
Correia,' Dutra, 18.  (34213) 17

FLAMENGO 
—~Aluga-se, em cã-

sa de íamllla distinta, ótimo
quarto mobilado, para cavalheiro
de tratamento, á rua. Conde Bae-
pendi. 43. ' ; (15931)17
%"*tt,AJM_INGO — Alugam-ae dol»
f? 'pequenos quartos para rapazes
pji moça do . comercio com boa
comida,- casa de respeito e multa
limpeza, tem teleíone; á rua Pérr
relra-Viana • 38. (34236)17
"ITILAiMIJNGO — 0'tlma sala, com
•í; Janelas para o mar, lugar pito-
reaoo e saudável, com mobUla e
caie'pela oiánhá — Aluga-ee a ca-
feaühelro de tratamento; á Ladeira
*j Itusaeir 45, 2o andar, teleíone
25-5727. entrar pelo 192, da praia

«ru por traz do Hotel Gloria.
>¦ ';",.' (31969)17
"tUiAMENGO — Àlug«m-ae duas
,* sala*, com agua corrente e
;iim>- vaga para rapaz em casa

.'"de, tratamento com boa pensáo,
á' rua- Oarvalho Monteiro 17, per-
«o -dos banhos de már. (32088) 17

*A

TCILAMENGO — Próximo ao Lar-
.'l, go do Machado, aluga-se ótimo' apartamento, com sala, dois bons

quartos e demais dependências, a
quem ficar com uma mobília de
sala de Jantar, em estado dc no-
Vá, -Vèr e tratar das 14 horas em
diante, A. rua do Catete, 336, apar-
Jaineuto 4. 2°.. andar. (20701)17

ARAOE — Aluga-se residência
de íamllla dando para 2 cairos,¦-to' melhor ponto do Flamengo;

preços razoáveis; á rua Senador
Vergueiro 80. Tel. 25-0519.
i* __ __. (34249)17Hotel, Barrou .___&_?„_
tratamento, diárias- desde 12$000-- Moradia preço e_pcdal. Banhos

.ak mar em írente. Russel 192.'. (28688)17

T>ASSA-SE o contrato deüm ótl-
jlF mo apartamento, na rua Pai-
.-sandú n. 73, Edlílclo Barroso, com
tre* amplos quartos, duas salas,

. um terraço,, banheiro completo, co-
-lnha - dependências para cm-
pregados. Preço 1:1006000. tele-* 

Jbai -25-4352.  (29509)17
rpiRAIA do flamengo 10. 'Aluga-se

. •* ótimo quarto de frente par»casal. Tem mais uma sala para 4
pessoas. Com pensáo, ambiente ía-'mlliar. Banhos de mar. (15829)17

PRAIA 
DO FLAMENGO — Rua

Alte. Tamandaré 25. Aluga-se
en casa de íamllla. ótimos quartoa•para casai* e solteiros, náo falta

.agua. tem telefona • serventia de
^cozinha. - (11996)17

iTJUARTOS e «ala*, oom pensio",-."para íamllla*. a preços módico*-* boni tratsmento. alugam-se. k
.'Praça Jtos* .de. Alencar n. 8. Fia-
fe.pgo.'T-l. 35-3669. (21541)17

SALA 
d* frente com »gua mr-

rente (náo lalt* agua) • ótlm»
ponsád a -iso*. para casal ou dol»
wnliorn» de tratamento; A rua do
Catete 247, caaa 13. Tel. 26-3900.

(11279)17
SALA, 

Mlet» —. Alugarn-ae", de
frente, ricamente' mobilada,

para íamllla de' tratamento, eom
pensáo de primeira ordem,' A rua
Conde Baependl, 54 —'Flamengo.

,  (21426) 1.7.

TRASPASSA-SE 
um ôtlmo apar-

t.«i|nto no -Edlílclo Milton,
6° andar, apart. lâ. Rua do Rus-
aell n. 164. i. __(16007) 17

TRASPASSA-SE 
o contrato .de

ótima oasa, com 6 quartoa, duas
¦alas e porfto habltavel, a quemlicor com os movela, á rua Correi*
Dutra 97. Flamengo. -.(16006) 17

RA8PASSA-SE apartamento; il-
cando cóm o* moveis; aluguel

4008000; - rua Almirante Taman-
dará 46, Edifício Ubá, com o por-
tetro. (16008)17

SALA 
de frente, aluga-se cora ou

sem moveis, A Ladeira da Glo-
ria 14. casa 4. Tel. 25-2553, prln-clplo da rua do Cátcte.--' (16039)16

LARANJEIRAS
B____É____ÍBB__-j

ALUGA-SE 
casa 15 á rua Cos-

me Velho 104, para íamllla da
tratamento, com 5 quarto», dua*
salas, coníorto. Tel. 23-0805. Tra-
tar á rua da Quitanda n. 161.

(10490)18
ALUGAM-SE 

no antigo Botei
Metrópole ótima* salas e quar-

tos mobilados ou náo, com agua
corrente e caí* pela manha, desde
2_0S, 250$, 200t, 1801 o 160*, ma-
xlmo conforto' e respeito, a casal»
ou senhores do comercio A rua
das Laranjeiras n. 519-A, telefone
25-6225, cora o Br. Marte.(14520)18

ALUGAM-SE 
aposentos, com ou

sem refeições. Rua daa La-
ranjelras_72, 4° andar. (15221) 18

A"LUGA-S_i 
bom quarto para sõl-

teiro bem mobilado e ótima
pensáo; á rua das Laranjeiras 222.-y (11423)18

A 
LUGAM-SE. dois; quartos, rica-
mente mobilados, em casa de

íamllla distinta. Para rapazes ou
casal que trabalhe fora." T-Ocam-
se referencias í Tratar pelo tele-
fone 42-0676. (11898)18

ALUQA-SE grande casa, otlma
lnstalaçáo, 10 quartos, sendo

8 com banheiros, A rua Alice 138,
Laranjeiras. Aluguel-1:000$. Tra-
tar A Avenida Rio Branco. 243, 1°
andar, das 11 As 17 horas.(11656)18

ALUGA-SE 
ótima ' casa, A rua

Leite Leal n. 20. Aluguel
1:200"*,' Tratar tel. 26-9211.

(21371)18

ALUGA-SE' 
um quarto em casa

de íamllla, a casal que traba-
lhe íóra ou a rapazes; a rua Ipl-
______?6__ Laranjeiras. _(28028218
ALUGA-SE 

uma-grande sala de
, írente a casal oü. moços; ár.

doa ________________ (21607)18

ALUGA-SE um., quarto,, rica-
mente mobilado, coin relativa

liberdade; ladeira Santa Teresa
n. 41, apartamento 2. Lapa.

(28112)16

ALUGA-SE 
ótimo quarto mobl-

lado, a senhor distinto ou se-
nhora que trabalhe íóra, por 160»,
em casa coníortavel e tranqüila de
pequena íamllla; lá rua das Laran-
Jelras 458, sob, ... (31988)18

A 
LU GAM-SE ótimas salas e um
Apartamento, com dolè e tres

quartos com comunicação e com
banhotiio completo e uma areai
todos os quartos ' bem' mobilados
e com pensáo de-, fino tratamen-
to, para casal ou pequena faml-
lia; á rua das Laranjeiras 49-A.

(34201)18

ALUGA^E 
ôtlma -casa da rua

Pereira da Silva' 209. Laran-
Jelras. Instalações modernas,- mui-•ta agua, entrada para automóvel.

(29498)18
LUGA-SE no melhor ponto
das Laranjeiras, um bom quar-

to de írente, mobilado, com caíè
pela manha, a cavalheiro dlstln-
to ou senhora- que trabalhe fora;
Informações pelo tel. 25-2698.

(15827)18

ALUGAMH3E 
canfortavei* apo-

.lon te« com e sem pensáo de
i* ordem, a pestoa» de tratamento,
A rua Marque* de Abrant*» 20t.(.7088) 10

A 
LUOA-SE uru quurfo {Iara ca-
sal, com ou aem moveis; A r.

Marque» n. 7. caaa 6.. (6268)19

ALUGA-SE 
uma »ãla de frente,

tem fogáo * gás, otc; A ru»
Arnaldo Quintal* n. 64, Botáfb-
go. Aluguel 200*000¦' (15252)19

ALUOA-BE 
úmi" casa oom 2 quar-

tos, duos salas, lnstalaçáo aanl-
tarla completa,' moderna, quarto,
eto., para empregada; rua da Ma-
triz 62, frente (31300)19

ALUGA-SE 
uma oonfortaveTaa-

Ia de frente, era. casa .de fa-
mllla de respeito, a casal que tra-
balhe fora; á rua D. Martina, 1-27
— Botafogo. '28-2406. (6351)19

ALUGA-SE 
em~ ca-ã 

"de~f_milii

d» absoluto respeito, uma 'ítl-
ma laia de frente,-oom treá ja-
nela», para dentista ou medico ou
a casal; trocam-se referencias, A
rua Voluntários dá Pátria '828.'

\ ______ (15207)19
A LUGAM-SE na Pensáo Rebrelo,

**i grande»:* boni quarto-,- paiacasais e mocos distinto*, ho mer
lhor ponto d* Botafogo,.428.,:"'.'"

(15409)19

Alugam-Se 
belíssima »aia . *.

quarto, Juntos ou separados,
em casa limpa • de respeito; com
ou sem moveis, ed cóm1' café ou
com pensáo; tem Jardim- arbori-
zado, telefone e é próximo aos
banhos; A r. Bar&o de Itambl, 60,
próximo á r. Faranl". (11819119

ALUGA-SE 
sala Independente,

em casa de família de côr e
de respeito, * casal sem filhos ou
a pessoa que trabalhe íóra. Rua
Visconde de Silva n. 44. casa 0.
Botafogo. -. (20859.) 19

ALUGÃ-SE 
dm quarto para pes-

soas que trabalhem íóra. Rua
S. Clemente n. .14.7, casa. 64; ônl-
bus de >400 A .pqr.ta. (20867)19

ALUOA-6E 
Uma boa sala lnde-

pendente.-de frente' para ai-
íalate ou rapaz**' A. rtiá Volunta-
rio* da Pátria n. 307, com telefone
26-4154. ¦' .•¦.".* -• ¦' (3Í693) 19

ALUGA-SE 
"apartamento térreo,

claro e° espaíóso,' na Av. Car"-
loa Pelxoto-6 (JuntoAO-TUnel-No-
vo); ótlmó ponto e fartura da-
gua. Tratar no local. (11506) 19

ALUGA-SE 
A rua Mundo Novo

n. 296, Botafogo, por 240*000,
ótimo apartamento, com sala, dois
quartos, cozinha, terraço, etc, Te-
leíone 47-1823. (11481)19

A LUGA-SE uma casa .para ía-
"• mllla de ílno trato; A rua
Bamblna', 16. (27910)19

ALUGA-SE, 
A trav.' Santa Terè-

zlnha n. 18, transversal A rua
Real Grandeza, á famílias de- trá-
tamento, apartamentos por preçosmódicos, novos,, cora sala, 3 quar-tos, quarto e W. C. de empregada,
etc. Informações no local (27518)19

ALUGA-SE 
"excelente 

prédio de
residência. 'Iníoffnáções A r.

Odlllo Bacelar n. 50, das .14' ás-18
horas. -.. y ;¦ -(-11881)19

ALUGA-SE 
ótimo; quarto de

frente. A -rua Faranl- 59. Alu-
guel 120$000; .tratar no 63.

(21201)19
ALUGA-SE ótimo predio A ruá-í*- Sâo Clemente 291, com aoo-

modações para íamllla de tratar
mento. Aluguel 700.000 e taxa*
30*000. Chaves no 287, Afmazeri.
Natal e tratar á rua General Ca-
mara 56, I.». andar. J34344) 19

ALUGA-SE 
magnífica sala, mo-

bilada, a oasal oú-'senhoras
de tratamento, caaa.de .pequena
família, unlco Inquilino". Tél.. 26-
5530. Botaídgõ. *•-"¦'¦ 

t34229)l9

ALUGA-SE 
sala' ricamente rito-.'

illada, Independente, com re-'
lati va liberdade;* em casa de se-
nhora sô, para senhor distinto.
Tel. 26-1099. "Botafogo (15872)19

ALUGA-SE, 
em 1» locação, o ul-

tlmo apartamento do predio da
rua Pereira da Silva 120, 300* <
taxas. Chermont d» Miranda . Pi-
lho. Rua Mexico 164, sala 02.

(31744)18

ALUGA-SE 
um quarto, bem

mobilado, com banheiro com-
pleto ou um quarto, com caíé
pela manha, em casa de senhora
estrangeira; á rua Pinheiro Ma-
chado 34.- y (21505)18

ALUGA-SE quarto arejado, em
casa com "ou ' «ém* refeições,

preço niòdlco para moradores,
abundância de água, lugar saúda-
vêl; á rua Sebastião de Lacerda
38, chalet 2. Tel. 25-3508.

(29455)18

ALUGA-SE 
uma boa sala de íren-

te, para casal que trabalhe íó-
ra, á rua Pinheiro Machado 42 —
Laranjeiras (28045)18

APARTAMENTO 
360* — Trás-

paisa-eê um eom sala, quarto,
cozinha e banheiro completo. Vér
e tratar A rua Pereira da Silva
120, Apart. 202. Laranjeira*.

(10973)18

APARTAMENTO 
— Aluga-se á

rua Bamblna 22, pára casal,
ricamente mobilado e com quarto
de banho revestido de mármore.
Aluguel 600*000. Tratar pelo te-
lefone 23.Í4627. (11469)18
-_-_-_.il-- veinu radia ein cen-
tro de terreno, 2 pavimentos, dez
cômodos, Deposito dágua c| bom-
ba elétrica. Rua Cosme Velho —
Tratar pelos Tels. 42-6534 e 22-
2518. (28060)18

G* 
AGO Coütinho 89, aluga-a* comI" pensAo, quarto ou. vaga», paraficnhoras de alto tratamento, que

possam dar referencia*. (28182)18
T ARANJB1RA6. 26 — Alugam-»eíJ duas boas «ala* de frente- eóm
pensáo. - ., ¦ (32032)18
T ARANJBIRAS — Aluga-se bomAJ quarto, mobilado; a pesspa de
tratamento, oom determinada 11-
beTdade, Ru» Tlbagl n. 11.

. - 
(20«76)18

LARANJEIRAS 
— Casal dé rei-

peito alu.». metade da caca *
outro easal sem filhos, de res-
peito, A rua Sobàstláo Lacerda 62,
unlco Inquilino. Fed«m-_e rcíe-
rencla». Preço 340*. (31965)18
I* ARANJEIRAS — AlUga-Se Ótl-*-* mo apartamento acabado de
construir A rúa Cardoso Júnior 70,
chaves no looal, aluguel 470(000 c
taxas; t.ata-í9 A rua Genfral Ca-
mara n. 56, 3", (11460)18
OALAO, distinto, no melhor pon-° to da rua da* r._ranjelx»a —
Aluga-se, somente a pessoas démulto respeito. Náo falta agua:
telefonar para 25-4827 '(27177)18

ALUGA-SE. A rua Embaixador¦**• Morgan 81, ótima dasa moder-
na. em centro de jardim, com 4áalas, 4 quartos grande»; 8. peque-nos, garage, etc., cora ou sem mo-
vel». Vèr e tratar no-local, da» 14
ás 18 hora». .-, (14978)19
^LUGA-SE um novo apar-

tamento dotado de todo o
conforto, com amplas e lu-
xuosas peças; somente á fa-
milia de alto tratamento.
Vêr e tratar & jrda Paulo
Barreto 31, apto. 101. Bo-
tafogro. (10953)19
ALUGA-SE cua com S quartos,-"-duas salas, ln*t*l»çáo ssnlt*-

ri* completa, moderna* quarto,etc. para empregada, tua da Ma-
triz 62, írent*. . (_ia0-)lS

A LUGA-SE -o. m»gnlf loo predio¦**¦ de estilo moderno, A rua
Macedo Sobrinho,. 39,.- Largo .dos
Leõee.' tsfn' 5 'quartos;' duas íjilás
sala de banho, cozinha,- quintal 

'•'
garage; Informações com o vigia;-.- (28030)10

A LUGAM-SCE um-quarto óu quar¦**¦ to è sala para casal, èm caaa
de pequena íamllla; A ruá Sáo
Clemente 360 casa 8. Botafogo. '

(280-8)19
A LUGA-8E ent apartamento de^ íamllla de respeito, ôtlmo

qU*rto de frente, mobilado e com
pensáo, a. casal ou solteiro dlstln-
to. Praia de Botafogo 68, apart.
202. Tel. '25-031-. (-4347)119

ALUGAM-SE,'èm 
casa dé-faml-

Ha de" todo o.'-respeita^ bons
quartos .-de .frente a lndependoh-
te», com ou sem moveis, a .casais
distintos, moços ou. moças do co-
merclo; A rua S'. joáo Batista,, -67.
Botaíogo, - (21S28)19
ALUGA-SE á ruá.Itün. M, pró-•**¦ xlmo á rúa Miguel Pereira,

Unda residência de construçAo
moderna, com quatro- quartos,duas salas, copa, garage,- Jardim,
etc. Aluguel 700*000 e taxas,'trá-
tar á rua da' Assembléia n. 68,
1° andar, telefone 22-6814. SU-
velra. (15972)19
ALUGA-SÈ por 700*000 e taxas,**¦ o predio da rua Fernandes

Gulmaráes n. 34, em Botafogo.
Tendo cinco quartos e demais de-
pendências;-. Jardim e garage.Tratar A rua Ganeral Câmara, 24,
loja. Peixoto & Companhia,

(28081)19
A LUGA-SE por 650*000 e taxa»,•**¦' a casa 134 da rua Visconde

de Caravelas, com cinco quartos
e- demais dependências.. Botafogo.
Tratar á rua General Câmara 24,
loja. Peixoto -5. Gl». " (28082)19

ALUGA-SE 
o. Io. pavimento 'com

pletamente Independente, A
rua Itú n. 10, Humaltá. Três
quartoa, duas saleta», grande sal*
de Jantar, grande cozinha, bom
terraço e garage. Lugar . multo
saudável. Entrada pòr. Miguel Pe-
relrá. ; ' . ¦ * ¦-¦ (21635)10

LUGA-SE. ótimo quarto, (frán-
de, para casal, em casa de fa-

mllla de respalto e sossego; A rua
Voluntários da Pátria n. 346, ca-
Sa 9, Tel. $6-3104, (21443)19

ALUGA-SE 
um quarto grande,

com tre* Janelas,' para um
casal sem íilhos, tem telefone, em
residência . de íamllla, A travessa
D. Marciana n. 28, Botafogo; te-
lefone 26-2042. - (34165)19

ALUOAM-Slt 
salae quarto, In

dependente,' A rua Maria Eu
genl» 73, -Boiafo^o»: ._.(J1463) 19

ALUGA-SE 
lutn"i espaçoso quarto

mobilado o eom pensfio, paracasal òu rapazes e também um
quarto pequeno; ruá do Russell
164. Apart.* 12, 6» and. (81956)19

ALUGA-SE 
a pessoas - distintas,

com oú seni pensáo, uma sala
e uma salsta, á rua Martins Fer-
relra h. 50.  • . (34331) 19

ALUOA-8-t'.o' 
ótimo sobrado da

rúa" Márquèa d» Abrantes 308.
Aberto dos S ts ¦ 1* horas; - trata-
se na Avenida Atlantlca 124,
apart. 78 ,tel.-37-1087.. (15-13)19

ALUGA-SE uiha bonita salaTcom
pensáo. na ruá Sio Clemente

55. Tel. 3.-4903," BOtAfogo. .
H688H19

A LUGA-SE uma ôtlma sáli/de¦*»¦ frente, cora pensio, ou um
bom quarto, também para casal:
á rua Voluntários, da Pátria n. 268,
Botafogo, quarto aem pensáo.

(28161)19

ALUGA-SE 
bom quarto a uma

pessoa distinta, em casa de ta-
milia de tratamento; pedem-se re-
ferenclas. Preço 120*; rua Barão
de Itambl 42, Botaíogo. "Tél. :36-
2996. ¦'¦ ¦ . ¦ ¦(51054) ÍÍ
ALUOA-8E um bòm* quártõ,•'^com pensáo. "em casa' de íaml-

lia de trato, a -casal tem 4IlhQS,
moços ou rapazes, com apresenta-
çáo idônea: á rua S. Clemente
n. 164. Botaíooo. T«U 26-5T47.

•(?14g3)19

ALIA)AM-SE 
em caaa de íaml-

II» uma sala e um quarto,'oua limpa r- sossegada; á praiade_llotafogo 402, c._12. (31»lB)ie

A~LÜGA-8E 
metade de uma casa

a casal ou pequena íamllla^,
salfti dois- quarto*. c07,lnh.i e ,b»nnhe.ro. Náo falta água; Ar: Al-
írodo Ohaves .. 64; transversal . A
S^ Clemente. Botafogo. (34190)19

ALUGA-SÊ 
o predio"-» rua Ar"-

naldo Qulntclu 45, c. 1, pode
ser' visto daa '8 a* 16 horaa. Tra-
tar com o Sr. Solxas, na Secção
predial da Cia. de Seguro* Vare-
§lstna; 

A r. do Ouvidor 63, 2° un-
ar. . ¦""-'• 

___J__' (15944)1*)
Ã-iUOA-SE um quarto mobila-
¦"do e coni todo coníorto; A rua
WiuiitarlòS 'da-PAtrlá .192. Tele-
fone 20-8007.. . ¦ .¦¦¦ .,;.* (21601)19

ALUGA-SE 
em casa üh faralllã,

uma sala de írente,.* pásal
que trabalhe íóra:. A rua .D. Ma-
r.ana 125-.,. Botafogo^ (204^1) 19

A 
.LUGA-SE ôtlmo quar$o. mo-
¦ bllado, com sacada, para' pés-soas ae fino tratamento, com to-

do toníortoí em' casai de pequenaíamllla;. -único- Inquilino; telefo-
ne 28-20.0. aatatogo,. .'3ljOJS)19

ALUGA-SE 
.-tlmo quarto, lnde-'

. pendente..* com todo o cbn-
fórto, a pessoas dè tratamento, om
casa de senhora só; t»l. 128-2893.

(21555)-19

ALÜGAM-SE 
aála'' de-*írente" ,.e

quarto.' ftuá:19 de "Fevereiro
n. 90, Botafogo.- (31943)19

Aluga-se 
• casai distinto; óllr

ma sala de Irante, êm oasa de
casal sem filhos, .pód* lavar .e co-
zlnhar, A rua da Passagem 163,
casa 20, sobrado, náo é avenida.

. '¦.¦{.. . . (32098)19

ALUGA-SF.um quarto, para! ca.,
sal, pode cozinhar; A praia de

Botafogo 88. Tel". 35"-025"r."
,••"*,;*.¦*.¦• -•-•'r.'- " "' '"' ' 

(-38133)19

ALUGAM-£?E 
dois qúartOaVtein

arejados', a cosais "sem * filhos
ou a íápazes^soltdlrosr A ru_ Al—
varo RAmós 07. ,'Botafogoi •• ,-.

:.;-.'- .. . ._y(38143)Í9.

ALUGAM-SE 
tbohlta- «ala ,e quar.-

to, juntos. a.ca-aíiíA rú^.Go^
neral Sevérlapp 174; .casa 1. Bo-
taíogo. ... , ;! 

'""'"'• (39672)10
A PARTJAMENTCL povo, no • pre--**;Vllegladõ 6o andar; côrii vlstá:
magnífica,' luxuoso e moderna-.-
mente-mobilado-"tipo -Lord" com
sala de Jantar. - salAo de estar,
dormitório,, cozinha,,' banheiro,
etc, por 1:200*000. Tfáspassa-se.
O ldeàl' -pai-il Uiíi basal; aluga-se
até.'pôr- 3 meses.-¦ Tratar. A rua
S. Clemente 109. Tel. 28-0100.

(32012)19
Apartamentos ^ conS"-
vels, 2 quartos, sala, bom terraço,
com dez metros de frente, ótl-
mo looal, .predio novo,"ainda náo
habitado, A rüa Sáo Clemente 359'
— Informações. Praia' de Botafo-
go'212'. '-. . , (6985)19.

APARTAÜJÊNTO 
de luxo, aluga-

se üm; á rua ,Paulo Barreto.
64, còm.-cinco.quartos,..duas salas,
dependência* nara empregado, oo-
pá, çózlrihá e W.'C. Aluguel 750*-.-
Pódè serVl_tô'da*-13'is 17'*hor_s.-' ¦*'"' ^¦.¦;í.'. ji. --(11373.) 19.

A PARTAMENTOS ESPAv
ÇOSOS —. A-abadds -de

construir, corri acomodações
para familia regular, á rua
Sorocaba 775, Botafogo, ônir
bus na porta. Preço 550$ e
taxas. Tratar á rua da.Qui-
tanda 72,1° andar. (6098)19
BOTAFOGO 

— Aluga-se um bom
qu_rto á casal ou máximo 3,

pessoas: lugar ótimo; preço .118*
A rua Marques 31, pede-se os re-
clbos de onde vem. (26231)19

BOTAFOGO 
— Alugam-se ótimos

:• quartos,' Com- pensão variada,
a casal ou senhoras, casa. de ..rauL-
to .respeito. A'..praia.dé,'Botafogo
h. 436, tel.."2è-.39.. '680_)19

DOT^FOGO.; t^ ' Aluga-ee: ótlmá
**casa cbrá 4 . quartos'; dua*'sa-
lãs,' "quarto de empregada, ba-

¦ nhelro completo; ,'w; c. de era-
pregada, ver das 10 AS lj! e da*
14.As.17 horas. Rua ReaJ Grande-
za 172,. .caia .4.' Chaves na mes-
n-k',- ¦ .. (11429)19

BOTAFOGO 
—. Fanjllla de tra-

tamento aluga cçm . pensáo a
caSal ulna .boa sala e quarto, bem
mobilados.Ctlmo tratamento; A
rua Marquês de Abrantes .179. —,.
Telefone 26-7918. (30640)19

CASA 
magnífica, completamen-

te renovada, por 750*, com- 4
dormitórios, duas salas, amplo
terraço,. cozinha, despensa, quarto
para empregada,,-íbanhelro,,..:lar-
dlm e-,quintal} ,-A -rua.. São . Cle-r
mente. 107, TratAr com ó porteirorid Palácio Bihlf. Tel; S6-'0B)6. :"'-

(33011 );19

GRANtlE 
e*. confortável sala ' dè

frente, àluga-sé èm casa de po-
quena íamllla estrangeira, sem ou
cóm moveis,. Aventualmento com
penaáo, sá rua D. Marlana' 220, Io.
andar, teleíone .26-8710.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (21433118

HUMAITA* 
-r- Aluga-sé um quar-

.to a. uma sehhora oua um ca-
sal que trabalhe íóra; casa Ue' .ca-
sal sem filhos, k rua Maria- Euge-
nla 57, casa 2. (30957)19

NA 
melhor rua de Botafogo —

Alugam-se os últimos aparta-
mentos. recentemente. construídos
A rúa Paullno Fernande* 50.

. 
(11621)10

0"*I"HMiQ quarto no pcevllegiado
7° andar, com grande terraço

proprlo;. vista, /deslumbrante' por190*000, sem moveis, ou 330*. mo-
bllado. Agúá corrente, luz",, no Pa-
laclo Blalr, A rua' Sáo' Clemente
ti: 109;-Tel-, 26-0100, , (32014) 19

PROÇÚRA-SE 
oásál dlStlntórqu.

queira morar em residência
de oUtrò casal Sèm filhos,' proxl1
mo' A 'Pr»laid»- Botafogo.- Telefo-
ne 26-5059. , : (29594)19

RUA 
DA-> PALMEIRAS 59,.aluga-

se -pata pensAo- ou grapde ,ía-
mlllaK ótlmá casa lntelrame.nte rè-
íaTmada. '.com 8 quartos,* 4 salas,
halls e mais dependências. Preço
e condições cora F. R. de Aqulno
ft Ola. Av. -Rio Branco 91, 6o and.,
tol., 28-1830..1.,'. (20880)19

RUA 
Senador Vergueiro, 374 .—

Aluga-se üm ótimo andar.'ter—
reo, pura tamlllas.de tratamento,
pedem-.» refèrèrlclas. (38306) tO

SALA 
Independente —^Aluga-se

em casa de -senhora só, bem
mobilada, em.Botaíogo. Carta* pa-
ra 20686, na portaria deste Jornal.
rpRASPASSA-^SE um npnrtamon-,jt. ita. A Praia de;.Botafpgo 290,
Çdlflclo Duarte, Plínentel: trotar.
ná.portaria òu pelo tel, 26-0696.'¦. 

; . ,-¦ . - T - ¦:. (15432)19

TRASPASSA-SE por' 6 "híéíes um
apartamento de .írente com 2

quartos, uma Sala, banheiro, um
quarto de emorégada. é mais dc-
pendências. Preço 460* e taxas.
Rua Marquês, de Olinda 102..

.*.-.- :*- ,,(34341') 19
i i i ,i. ,i ii mr.g
URCA

A LUGA-S"Í boa cas»,'corai 3 qs.,** 3 ». e garage, na Av-.-,Sr. Se-
bastlio 36-A, Urca. Chaves no 36.
Aluguel '500*000: • tratar com Ban-
delra, rua' dá Quitanda. 06. Io.'..--.' ." ¦ :(1OT66)}-»A
RESIDÊNCIA DE LUXO —

- Aluea-se, á r. OdiUo Ba-!
cclar, 14 —Praia- Vermelha— com tòdd conforto moder-
no, inclusive garage ..para
dois autos, para familia" dé
tratamento. Pôde sér visitada
das 13 ás 17 horas. "Bastos
de Oliveira" SrA^ Av. Rio
Branco' 114, '21 andar.- ' - •

4 -, .' (16D16) ,19A

URCA :-r'- Aluga-*..* rua -Otávio
. Correia 373.- <lado ds sombra).

ótimo .«partamento oãfrt dua* sa-
là*.: 3 quartos e demais dependen-
Cias. • --. <- , 15313) 19A

UÜCA 
'— a:u.;.\-.ii- mod.rno pa-

lacete p«ra íamllla de trata-
mento, 4 quartos, dua» salas, co-
pa, banheiro moderno garage •
mais depandencla»; A rua Rn-

,moii Franco 08, (34429) 19A
'TTRCA — Aluga-se A Avenida*-> S. Sobaítlilo n, 46, luxuosa
cala com tres quartos, aala, quar-to de banho completo, todo em
côr e dependência* para creado*,
com -uma ou dua» gáráge», NAo
é apartamento, chave» no n. 46-A,
onde «e ,trata. (31614) 19-A
III I !¦¦!¦ gg
OAVEA

A LUGA-SE . ou vende-*» uma«caaa acabada de construir —
Tratar A Estrada d» Gávea n. 8.

(37425)30
ALUGAM78E *ala,. quarto * co-

zinhà, para casal ou pequenafamília, 150* coni carta d< • flan-
ça; A rua Botaíogo n. 110. PI*-"dadei ;. ¦ ¦. __t___y___\¦ A'LUaAM-S_r trè* apartamentos
-t*- acabados - de construir, com
salas,, três quartos, banheiro oolo-
rldq, ampla, .cozinha, quarto de
empregado, com entrada de Ser-
viço ' lndependen te, etc. O terreo
completamente: Independente; A r.
Joaquim Caetano n.. 59, Urca.
Tratar com o Sr. Tlnoco, Droga-
ria' Sul-Amerlcana,' no Largo' de
S. Francisco n. 42: Tel. 43-4055.-

i,.:... -,- f , .... (31603) 19-A

AMPLO 
« novo- sobrado para rs-¦ sldenola coníortavel, aluga-se

A Estrada da Gávea 506. Telef.
27-0594JLJ (84143)30

APABTAMEMTO 
— Aluga-*», A

. rua Eurico Cruz 38,. com 4
quartos, 2 salas; cozinha e ba-
nhelro de côr. Aluguel 670(000.
Tratar pelo te. 23-3627. (11488)20

GASA 
— AlúgA-se, 5 cômodos e

demais dependências e| .gran-
de terreno. 'Rua Pacheco Leáo, 72,
as chaves no-local,. (27569)20

LEME E COPACABANA

A LUGÀ-SE magnífico áparti-
•** mentó,','no Èdlílcio Sáhtá LéO-
cadiã, travessa Santa Leocadlá 19,
posto 4.- Acabamento-. de luxo,
sala, -2 quartos e demais depen-
denclas. Preço 550*000. Informa-
ções: tela, 47-0933 (portaria) e
22-0459 (administração).' Pôde
ser visto das 15 ás 17 horas.

__ (21073)31

ALUGAM-eÈ'2*qúartoa, 
Avenida

Atlântica 300, posto 2, apart. 9,
2», tèl. 47-1004.. (6537)21

^_LUGAM-SE quartos com
oú sem inoveis; á Praça

Serzcdelo Correia 23 — Co-
pacabana. Tel. 27-9508.

(20829)21
ALUGA-SE 

um apartamento, k
- rua SA Ferreira 334, para ca-

sal ou solteiro: um quarto, sala,
oozlnha e . banheiro. Náo falta
agua. Copacabana, posto 6. Tel.
47-0977-: •¦•" (11575)21

ALUGAM-SE 
modernos 'aparta-

m'éht6«," eom todo; o oonforto,
A rüaí-JíQ*.. de Fevèerlro 8, Co-
pacabana, podendo ser. vistos _>
qualquer hora. Tratar cora Graça
Couto fc Cia. Ltda., rüa Io Ue
Março 51, 3o andar. Tel. 23-2951.

(31011)31

ALUGA-SE 
otlmo Apartamento à

rua Domingos Ferreira 6, chaves
A rua Siqueira Campo*: 30;

- (11949)21

ALUGA-SE 
em casa de íamllla,

ótimo -quarto, com, .ou: sem
mobília, a-ca_al ou a senhores de
tratamento, A rua Irtffahgá 40,' te-
leíone 37-3803. ... - (11584)21

A 
LÜGA-SE um. quarto .para ea-
sal ou cavalhelrc 

"corn moveis
e-eem moveis; A rúa Copacabana
1110, ap. 64, V> ahdár.- (8485)31'

ALUGA-SE 
em casa de íamllla

estrangeira, 1 Ou 3 quartos bem
mobilados., garage. Av.. Atlantlca
oss.teij^a-iaso. _y,._.,(3Õ5*?.,3L
A" 

LUGA-SE em apráàtveT pensio.
íle .'9-s-l'-' e»tr»ngelroí"'Bon»

aposentos mobilado, com - -ótimo
passadio, .grande Jardim, no me-
lhor ponto, posto 4, á Avenida Co-
pacabana. 750. . ¦ (11.75)31.

ALUGA-SE, 
em casa. d* íamllla,

unia pequena sala de írente,
com ou sèm pensáo. a pessoa*
ldoneás; á ruá Rònald dé Carva-
lhó n. 98yPróximo ao Lido.---.-. (34352)21

ALUGA-SB 
o apartamento ma-

gnlflco, ocupando amplo an-
dsr. belíssima vista sobro a praia
e, Jaídlm luxuosas, mobílias antl-
gas,' lnclúilvè cristais porcelanas,
talheres, topetes, cortina*, fones,
etc., oü sem moveis, 4 salas, qua-
tro- quartos, 3 banheiro», 2 terra-
ços; garage e dependências pára
empregados. Alto tratamento,
Acoltam-se ofertas sobre, a base de
2:400*; á rüa Copacabana 162, 8.°
ahdár. (34345)31

ALUGA-SE 
ótima sala com ou

sem 'moveis a pessoa què tra-
balhe íóra. náo falta agua, perto
do Lido. Tratar da* 1. ás -6 •
das 19 em diante. Tel. -7-7S14.

. (34105)21

ALUGAM-SE 
sala dé frente ln-

dependente e quarto e sala, A
casal, era casa de casal; á rua Ml-
guel Lemos h. 20. Copacabana.
r- •'.. (15449)21

ALUGA*-SE,par. preço razoável «
com especial passadio e tra-

tamento,. a casal distinto, um
ótimo quarto; A rua Copacabana
n,r 178. 5»,andar. 27-0560. . »

. ¦'¦•¦ ¦ _'_i8i_Lal
ALUGA-BE em casa dè família

íf*- estrangeira, um quarto mobl-
lado. oom pensio, a cavalheiro
distinto, á rüa Constante Ramos,
16, postos 4 e 6. (S-SM)»!

ALUGA-SE 
A rua Raul Pompela

. n. 38, poeto 6, linda reslden-
cia de oonstruçlo modern», com
fclnco .quartos, duas salas, copa,
garage., quintal « Jardim, por 950*,
pôde ser vista depois das. 13 ho-
ras, tratar A rua da Assembléia¦a. 68, 1°.andar.'Silveira. Telefo-
ne_3S-58l4-. . (1567*7)31
ALUGA-SE por.600(000 a taxas.

**¦' o' apartamento V do predion. 930 da rua Copacabana, Tra-
tar A rua'General Câmara n. 34,
loja. Pelioto & Companhia.
.' ::,¦•- ¦.'•-¦, ,(,380t)4)31

ALUGA-SE 
apartamento mobl-

lado, com o máximo confor-'
to, bons moveis, tapetes, cortina,
louça", trem de cozinha, eto.; A r-
Belíor Roxo n. 139,' apratamen-
tó 7. Faz.esquina cóm a Praça do
Lido. Posto 3. Copacabana. Tra-
ta-se- ná ruá .Ministro Viveiros de
Castro, n. 10., apartamento 43, -

- ¦.' -' 
(31633)'21

A LUGA-SE' o ótimo apartamen-
-í»- to 16, do Edlílclo Alie»; Ave-
nlda Copacabana- h. 1.313, ura*
sala, um quarto, bôa cozinha e
banheiro completa. Vista .para O
mar. 370* e mal* 30* de taxas.

(316-3)31

ALUGA-SE 
19 pavimento, ino-

bllado, família ds tratamen-
to, du*» salas, trís quartos, etc.
Vèr è tratar A rua Raul Fampèlan. 133v . (aic-fm
ALUGA-SE 

em apartamento,
uma sala dé írente, a cuil, em

casa de íamllla dé tratamento, i
rua Ministro Viveiros dé Castro
ll6,i»nart. 20, l» ahd. Poeto 3,
CopHhbina, tel. 37-4733.* , T•¦ (28105)31

ALUGA-SE predio,"estilo Oaste-
. Io., oito quarto*, tres salas, A

rua Francisco Otavlano B0. Copa-
cabana. entre o* Postos * é 7;
perto do Caslno Atlântico; alu-
fuel 

1:100*000. Trata-se * rua
uarque de Macedo 70. Catete:

telefone ¦ .5-2814. (3480a) »1

ALUGA-SE 
cm cas» de íamllla

. distinta estrangeira, um quar-
to para uni casal ou duas pe._ou,bom pensáo, mandam.ss marml-
tas. t ruá Siqueira Campo* 18, Co-
pacaban». tel, 37-^071. .(.18895.31

ALUOA-SÍ 
ótimo apartamento,

acabado de construir ,A ru*
i-,i_,i_nt- Itamcvi 7,1. Tratar pelotel. _2b-biai¦___ I3£l 1 üjJl

ALUGA-áE 
"qusrto 

com"" água
corrente, penaáo completamen-

te familiar; A rua Copacabana
n. 1076. (34217)31

ALUGA-SE 
em casa de família,

ótima aila com banheiro e
terraço anexo e quarto íô."}, á rua
Raimundo Correia n. 43, posto 4.

(8998)31
ALUGA-SE ôtlmo apart. 3 quar-•"tos, duas salas, arcas, varanda

e banheiro completo, lndepen-
dente; á rua Mendes Tavares 52.
Vila Isabel. (34330)31
ALUGA-SE por 180* mcn_'als,~e

deposito de 30*. uma peque-na casinha em avenida modesta
de Botafogo, oom dois aposentos,
cozinha; tanque e privada no pa-teo, bondes A porta. Trata-se dl-
retamente. A ruá Miguel Lemos
n. 34. - Nio se atende pelo tele-
fone. (Copaoabana). .('.60-4)31
A LUÒAM-SÈ • dol» qu». toe, Jun--"tos, em oasa dé íamllla, paraeaaal ou solteiros; A rua Santa

Olara lie. Copacabana. (6966)21

ALtfGA-SiB 
U.m quarto, bem

mobilado, com agua corrente,
em casa dc sehhora estrangeira;
A Avenida Copacabana 860, pro-xlmo A rua Constante Ramos.

(31604) Ul

ALUGA-SE 
apartamento com-

posto de sala é quarto, bem
mobilado, oom teleíone è garage,tudo. Independente. com pensáo;
A Avenida Copacabana 68. Posto
n. 3. (29539)21

ALUGA-SE 
bom quarto, com

pensáo de Ia lrdem, em casa
dè íamllla. Copacabana,' Avenida
Atlântica n. 268, telef. '27-4855.

(31269)21

ALUGA-SÊ 
um bom apartamen-

to de frente, cora 2 quartos,sala, cozinha e banheiro completo,
A rua Domingos Ferreira 220, ap.
35 -r- Posto 4; aluguel 450»; cha-
ves cora o porteiro. (28230)21

A 
LUOA-SE ná Avenida Atlantl-
ca, 280. em casa de íamllla es-

tràngelra. linda sala mobilada, com
fina comida e um quarto mobila-
do-." ¦ . 

(29622 
)M

A LUGAM-SE magníficas salas
» com vista para o mar. com
prédio reformado de novo, com ou
aem pensáo, pára casal ou soltei-
ros; A rua Prlnceza Isabel 23, an-
tlga Salvador. Gorrela. Ônibus e
bonde A porta. Ver e tratar no
local. (32055)21

ALUGA-SE 
a ótima residência dá

rua Sá Ferreira 20B. Tem gran-
de -llvlng-room, 3 quartos, amplo
banheira, copa, cozinha, quartos
para empregados- e garage. Ver
diariamente das 11 ás 17 horas.

(28062)21

APARTAMENTO 
— Aluga-se um,

A rua Constante Ramos 97, com
sala, 3 quartos, etc; Chaves no
apart- 1. __(31989)21

A"y. 
ATLÂNTICA, praia, èm easa

pitoresca; elúga-sc quarto ln-
dependente, com Janela para o
mar, mobilado ou náo. . Gustavo
Sampaio,. 209, Leme. j..(3807.4)21

AV. 
ATLÂNTICA 822 ,— Posto 4

— Aluga-se um quarto mobila-
do e com pensio, em casa de fa-
mllla,'para casal ou cavalheiro de
ílno trato; náo ha falta dágua.

(15327)21

AFIARTAMSBNTOS 
mobilados ou

nfiò. Alugám-s» pequenos ou
grandes com boas dependências,
no Pálacla Império; A rua Copa-
cabana n. 105; Tratar no local ou
Atlas Adm; Ltd. Av. Rio Branco
128. Teli-42-8945; . (20354)21

AVENIDA 
Atlantlca h. 622, pos-

tó" '4,' áíü'ga-sa um quarto b«m
mobilado e com pensio, em casa
de.íamllla, para casal ou cava-
lhelros de ílno trato, náo ha íal-
ta dágua. (28178)21

APARTAMENTO 
— Porto 2 —

Traspassa-se, quarto, sala, ba-
nhelro e coslnha. Prazo 14 meses.
Aluguel 410*;' fazendo-se reduçio.
Bondes e ônibus á porta. Rua G*-
neral 'Azevedo-Pímentel; -6, apart.
83i.E-qulná de -Barata Ribeiro.

,. (28211)31

APARTAMENTO 
em Copacabana

— Aluga-se um. espaçoso, á
rua Copacabana 1.212, apart. 6.
Chaves A rua Sousa Lima n. 38.

 (20937)21

COPAOABANA 
— AIUgam-sTótl-

mos apartamentos recem-cons-
trúldos, A rua Leopoldo Mlguez,
40. Tratar com Davi & Cia.,: è
rua do Ouvidor 71|73. (:586_9)21

C"OPACABANA 
— Família 

"de." 
alto

tratamento dlspóe ds 3 bons
quartos bem mobilados, com agua
oorrente, porá quem desejar viver
em! melo eduoado. 47-0114. tro-
cam-se referencias. (11930)21

COPACABANA 
— Barata Ribeiro

n. 90 — Aluga-se lindo bun-
galow, cora quatro quartos, quar-
to de empregada, 3 salas, fina-
mente mobilada, por 1I600S*. Dò^-
poslto de tres meses. (37192)21

COPACABANA 
— Trespassa-se

apartamento com 3 quartos, aa-
léta, banheiro è cozinha; A rua
Leopoldo Mlguez 169! aluguel 470».
Tratar com o porteiro. (31035)31

COPACABANA 
— Aluga-se A r.

Toneleros n. 211, ótimo pre-
dlo com cinco aposento*, banhei-
to completo, garage eom-2 quar-
tos, ver dás 14 ás 16 horas.

(31531)21

GASA 
— Aluga-se com duas sá-

Ias, 3 quartos è dependências,
Jardim è grande quintal. Ver dai
9 As 13 e das 14 As 16 horas; A rua
Gustavo Sampaio 76, Leme, .tél.
27-2362, aluguel 650*000.

(34372)21
/-"OPACABANA — AlUga-S-
v/ íortavel. residência. A r. 1

con-
íortavel. residência, A r. Con-

selheiro Laíayette 160. nO posto
6. Tratar A rua Mexico n. 164,
sala 67. telefone 43-9506, ohaves
no local ou no armaaem em íren-
t«.* . (38186)31

COPACABANA 
— Aluga-se um

ótimo quarto, em apartamen-
to, mobilado, " eonfortavelmentc;
defronte ao Caslno, posto 3. Tc-
lefone 47^-688^ (28168)21

COPAOABANA 
um «Spáçoso ao-

brado ou quarto e snlss. A pes-
soas sem luxo. A rua Ipanema. 116.
Telefone 27-8689. . (34219) 21
/COPACABANA — Km casa dé ía~
V> mllla, aluga-se aposento de
frente, com pensáo, a .asal. A rua
Otavlano Hudson 16. tel. 27-5174.

(34193)21
/COPACABANA — Cede-sé ampla
v- sola de írente, a rua Xavier da
Slvelra, 93, com moveis e ótima*
refeições, A casais, rapazes oü se-
nhoras distintos, casa de íamllla
de trato. Telefone 47-1571.

(31594)31

COPACABANA 
— Lido. — Alu

ga-ae úm apartamento, lnde-
pendente, pequeno, luxuosamente
mobilado, próprio pára um casal
ou senhor aó, aluga-se por dois oü
tres meses, tem telefone, luz e
gás,. todo conforto. Edtf.clo Mo-
relra, 3. Rüa Ronald de Carvalho,
15, apartamento 252. Pôde ser
visto a dualquer hora e dia.

< (32101)21

CASA 
mobilada —Aluga-se apto-

zivol vlvenda, ooníortxvclmeh-
te mobilada, para pequena faml-
Ua dè tratamento. 'Ver e travar
á rua M«arlm 183. Grajaú. Po»-
sue garage e náo falta agua.

(21536)26A

DIVIDAS eSa,.?« com
escritório, e»pe-

clalleado e representante nos Es-
tados COMPRA, óú efetua rápida
cobrança de' qualquçr titulo de
divida. Advocacia em ger»l. Con-
¦ultas grátis. Rua Ouvidor 183.
3o andar, fala 304. Dr. Ribeiro
— Tel. 43-7-02.- (6055)21

LEME 
— A cavalh-lro dlaMfto

aluga.-» em casa de - famlllo,
ôtlma e grande sala d* frente,
cóm ou sem moveis e caíé pela
manhA. Rúa Anchieta n. 19

(2729a)31

EDIFÍCIO 
MARUMTE — R. JU-

Ho rio Castilho» 63, esq, de
Oonsellietro Lafálete — Aluga-se
magnífico ap»rt»m*tvto, com nove
peças, dua» liifiUalaçóe* d* banho,
varandas e dapenrlencic., paraíamllla de tratamento. "Buto* d*
Oliveira" S. A." Av. Rio Br»nco
114, 2° andar. (16016121

LIDO 
— Copacaba'-» — Pensio

Suíça — Aluga-»e em pensiodo primeira ordem, centro dc Jar-dlm e perto da prata, um bom
quarto, com agua corrente, par»casal, bom mobilado e com fino
tratamento, cozinha do primeiraordem, á Avenida Copaoabana 115.
tolofone 27-6671. (21410)21
T IDO — r_mllla mineira, alugaA* em aua residência, um ótimo
quarto,. com pensáo, a casal detratamento; A Avenida Copacaba-
na n, 112. (28160)31

LIDO 
— Alugam-se ótima» *»-

ias de frente a pessoa* de tra-
tamento, e que tenha moveis, cl
ou sem pensáo, em apartamento
de casal sem filhos, A rua Du-
Vlvler 36 ,3» andar, Apart. 7.

(31609)31
T IDO — Aluga-ae ótimo e con-A-> fortavel quarto, bem mobila-do, a senhor só, com café pelamanha, Edifício Petronlo. Telefo-
ne 27-8844. (16031)21

0'TIMOS quartos a 130», 150» e
180*, Juntos ou separados, émoasa de íamllla, A Av. Atlântica— Posto 2, lindo vista para o mar:

Mais lníormaçóes pelo tel. 27-1161.
(16999)21

PRECISA-SE de casa, èm
Copacabana, de constru-

ção moderna ,e acabamento
luxuoso. Informar pelo te-
lefone 26-5702, das 13,30 ás
17 horas. (29597)21
l"X>S*ro 4 — Alugam-se sala de¦*¦ írente e quarto mobilado em
casa de senhora estrang-lra; á
rua Santa Clara 18. (6513)21

|>R*""IOISA-!"**"" na zona sul, de* uma basa ou apartamento mo-
bllado. com tres quartos, dua» sa-
Ia*, etc, para melados de Outu-
bro até fim de Dezembro, Rea-
posta para Ramos. Caixa Postal
593. (28012)21
¦pASSA-SE o apartamento da fua* Domingos Ferreira '220, 

por250* mensais, a quem fIcár cora
os moveis, 1:800*000. Copacaba-
na. _, (6578)21¦pOSTO 3 — Aluga-se um qüãr-•*¦ to mobilado, a cavalheiro dc
tratamento, ou moça que traba-
lhe íóra, èm casa de sanhora es-
trangolra, perto da praia; A rua
Figueiredo Magalhães 23.

 (21631) 21
pOSTO 6 — Vende-se ótimo 

"ter-'
¦*¦ reno de 10x25. ns Av. Rainha
Ellsabcto, Junto ao n. 88. Tratar
no 185, com o proprietário.(29480) Z21

PENSAO 
TAMARAT1 — Rua Do-

mingos Ferreira 32 — Copaca-
bana. apartamento e quarto paraíamllla ou casal; (34234)21
"|>RECISÀ-SE de uma moça de¦*¦ bom procedimento, para mo-
rar com outra, A rua da Carioca
30, 2° andar. (28104)12
"DRECISA-SE de úm quarto, pa-A ra casal, em co_a de íamllla
distinta, com café de manha, em
rua transversal á Avenida Atlantl-
oe,. Indicando preço por carta para29589, na portaria deste Jornal.

 
'¦ (29589)21

ALUOAM-SE magníficos apar»
tamentos, á rua Visconde d*Plrajá 023 e 644, Ipsnema. Alu-

?uel* 
de 430*000 a 900(000. Tra-ar á Avenida Rto Branco 343, Iaandar, da* 11 A» 17 hora», tels-fone 43-6617. (1I654)21-A

ALUGAM-SE casa* a 40Q* men-
sal», de recente construção, c|

dol* pavimento», A Praia do Pinto
68, próximo As Praia» do Loblon «
Ipanema e ao Jockey. _____________
ALUGA-SE pequeno apartamento

e quartos separados, flador Ido-neo, preço módico, Av. Epltaclo
Pessoa 314; tratar A rua Maria
Qulterla 33, apart. 7. Tel. 27-5390— Ipanema. (15027)31-A

LUGA-SE A rua Baráo da Torrs
n. 366 (defronte A Praça N. S.

da Paz), Unda residência de cons-
truçáo moderna, com 4 quartos,-duas salas, copa, garage, quarto de
creados, Jardim, etc. Aluguel 950*
e taxas; ti atar rua da Assembléia
66, 1», Silveira. Tel. 23-5814.

(11405J21-A
ALUQAM-SE ótimos apartamen-•"- tos, A rua Montenegro 198 •

304, Ipanema. Aluguel 350*000.Tratar A Avenida Rio Branco 343,1° andar, das 11 A* 17 horaa, tele-fone 42-6617 v Chaves no aparta-
mento 2 do 1.8¦ (11655)31
ALUGA-SE em caaa de pequena**• íamllla, duas ótimas salas de

írer.te e de sobrado: A rua Vis-
conde PlraJA 29 casa 2. Tel. 27-
5134. Ipanema.  (34108)21A
ALUGÃ-SE esplendido aparta-¦ía- mento, pequena família, ba-

nhelro completo, quarto dc em-
pregada, 350*00; á rua Alberto de
Campos n. 187. Ipanema.

(34373)21-A
ALUGA-SE 

uma sala de írente
multo bem mobilada, paraum senhor distinto, com ou eem

refeições. Informações por telé-
tone 47-3W7. Unlco Inquilino.

(34383) 21A
A LUGA-SE, á rua Grajaü 31, ca-"!• S * casa 2, com 2 quartos,uma sala, banheiro completo, ío-

gáo a gás e a lenha, varanda e de
centro. Recem-construldo; chave*
na casa 10; trata-se A rua da Qul-
tanda 34-36, loja. (28073)36-A

A LUGA-SE ótima casa, perto-^"-dos banhos de mar, a peque-na família de tratamento: á rua
Barão da Torre 78. Tel. 47-1963.

(21492J21A
A 

LÜGA-SE ótimo quarto, com
agua corrente, em cisa de fa-

mllla de tratanento: A rua .Vis-
conde de Plrajá 300. Tel .* 27-4461.

(15817)*M<A

ALUGA-SE 
um sobrado com 4

quartos, sala e' mais depen-
denplas. Rua Visconde de PlraJA
n. 357. Ver e tratar no n. 353.

(2154õ)21A

PJSTO 
3 — Casa de íamllla,

aluga-se bom quarto mobila-
do. Exlgem-se retfer-nclas: á ruá
Paula Freitfas n. 24. a 20 metros
da praia. Tel. 27-5809. (31959)21

FJSTO 
3 .— Aluga-se em apar-

tamento de senhora .ó. um»
s»la e 3 quartos mobilados, a 2
moços de tratamento, tèl. 27-7787.¦• (28061)21

pOSTO 3 — Hilário dé Gouveia
•*• 18,, na prata, aluça-se aparta-
tnénto, independení.-», coni. auar-
tó, banheiro, coülnha americana.

(33000121

POSTO 
4 — Aluga-se A rua Stá.

Clara, próximo A praia, no pá-
vlmento superior, dois .quartos
com comunicação e bom terraço,
(mobilados ou náo), com excelen-
te pensAo; servida nos aoosentos.
com todo o coníorto. ótimo ba-
nhelro, (náo falta agua), casa de
poucas pessoas, telefone 47-0747..

(29700)21

QUARTO 
— Aluga-sé a casal ou

pessoa só á Av. Princesa Isa-
bel 134 sobrado (antiga rua Sal-
vador Correia) Leme. (6328)21

QUARTO 
em Copacabana, pos-

to. IV, procura-se um quarto
para casal, cm casa de familia d-
tratamento, preferindo em edlílclo
novo e que sejam os únicos ',_-
qulllno.. Cartas parado Sr.:Meyer.
Caixa Postal 459. (6597)21

QUARTOS 
— Com agua corren-

te, todo o conforto, mesa far-
ta, perto da prata, bondes e onl-
bus, preços módicos, espcclalmen-
te para famílias e moradores. A
rua Siqueira Campos 43.

(37436(31

QUARTO 
— Aluga-se em casa

de íamllla, a moças ou casal
que trabalhe fora. Telefone 27-
2120. Rua Ipanema 71. Copacaba-
na. (ai605)21

QÜAfftTO 
— Lido — Aluga-se um

amplo sem mobília, para umá
pessoa, em um apartamento ocu-
pado apenas por dois rapazes. Tè-
lofonar das 16,30 ás 17.30 horas,
com o Sr Cunha, 22-_i051.

(15853)21

QUARTO 
— íamllla respeitável

aluga a casal som creança. a
moças ou rapazes de tratamento,
com ou sem refeições: A rua, Sta,
<_ra n, 240. (34232)21

SENHORA 
estrangeira aluga-»»

boa sala de frente, com ou sem
mobília, cora terraço, banheiro dè
luxo e cozinha, ainda, a casal; en-
trada Independente, ônibus e bon-
des A porta, rua Baráo da Torre
454. apart. 1, Domingo também.

(31878)21

SALA 
ampla — Aluga-se »m resl-

dencia de coníorto e respeito,
de pequena íamllla de trato a do!*
passos da praia; A rua Goulart 19.
Tel; 47-3737. (15488)21
"TtRASPASSA-SÊ o contrato ' do
A apartamento dá rua Barata RI-
beiro 645, áp. 302, preço 400S000.
com taxa, sala. quarto, banheiro
è cozinha comolcta. (6340)21

UM 
ou dois quartos, bem mo-

bllados, com café, para ss-
nhores de tratamento — Alu»am-
se, em apartamento de senhora.
Telefone 27-0761, (3990)21

IPANEMA E LEBLON

ALUGAM-SE 
ótimos aparta-

mentos, recem Construídos,
agua abundante, 450*, . varanda,
dois quartos, sala,- hall, banheiro
completo, cozinha, área, tanque,
quarto e W. C. de empregado; A
rua Almirante S.iddock dè SA, 63.
Informações, por favor, no apar-
tamento 202. Tel. 37-7883:

(0983)31A

ALUGAM-SE 
ótima» lojas, acábá-

das de construir, A rua Vis-
conde de PlraJA n. 3. Tratar oom
Graça Couto ít Cia., Ltda., á rua
1° de Março 51. 3o andar, telef.
23-2951. Aceitam-se proposta».

(21039)21A

ALUGA-SE 
ótima sala, com co-

zlnha independente; A rua
Visconde de Plrajá 173. telefone
47-1106, Ipanema. (11558) 21A

A LUGA-SK um quarto de fren-"¦te em casa de íamtlla: A ru»
Vl«conde de PlraJA 175. com te-
leíone 47-0620, sem cozinha. Ipa-
nema. (11444) 41A

ALUGA-SE 
o ótimo predio da

Avenida Vieira Souto, 316.
esquina da rua Montenegro. Tra-
tar na ru» Montenegro n. 39.

(34029)31A

ALUGA-SE o ôtlmo apartamento
2, por 320S e taxas, -om grande

quarto e sala, W. C. e quarto de
empregada, isolado, cc_lnhn, ba-
nhelro; á rua Nascimento Silva 284,
informações pelo tel. 27-039..

(8370)21-A

__LUGAM-SE ainda não
habitados, na Avenida

Delfim Moreira, 26,. os dois
únicos e grandes . aparta-
mentos, com garage. Vèr
no local e tratar à rua Sãò
Bento n. 11, Io. andar ou
pelo telefone 23-0888.

_(34227) 21_A
APARTAMENTO 

— Áluga-_è A
rua Montene„ro n. .243, com

um quarto, cozinha, e banheiro
comploto. por 230$000. Tratar á
rua da Assembléia n. 68, Io an-
dar. Silveira, tel. 22-5814. chaves
no apartamento 1. (Í5976)2'1A

A PARTAMENTO dc 2608000 e tá-
¦"•xas — Áluga-se á Av. Melo
Franco 37, a 50 metros do mar •
de todas ns conduções. Enorme
quarto, belíssimo banheiro em
côr e pequena cozinha. Proprlo
para caasls. __Hi__

IFAN8MA 
— Aluga-se um quar-" to. mobilado, em um aparta-

mento; tratar ã rua Joana Auge-.
Ílca n. 108-D, teleíone 27-6623.

• 
¦ (29667) 31A

IPANEMA 
— Passa-se um con--

trato de um apartamento, com
dois quartos grandes, uma eàlã,
um bom banheiro e cozinha, por
B60S000; á rua Nascimento Silva
n. 163, apto. 6.. (205*)3)21A

IPANíaiA 
— Em casa dt faml--

lia — Aluga-se uni quarto c!e
frente Independente, íuobíltMo,
nor 1Í0S000 /mensais: tfatar á rur.
Visconde de Plrajá 37, tel. 47-1331.

. (20544) 21-A

T.ohlon - Ãplííãmêntõi alu-IjI.ijiuu Ra.6e. por Í170S men-
sais com sala, dois quarto., quar-
to para empregada, banho, com-
pleto. e outras acomodações. -A«
chaves cst5\i por favor no -Apari.
3 .A rua Arlstldes Snlnola 31, pi-o-
xlmo â praia, tratsr A' rua: do3
Andradas '54, telefone 23-36^9.

 (33617)31A
ÊBLON — Áluga-se apartamen-
to confortável, com dois quar-

tòs, uma sola, quarLo dc emprega-
da. Aluguel 4303000; com Rara ;a
5008. Bondes á porta. Tjlefohs
47-E944. |M170)21A

0"'TIMA 
P-E31DENC.IA ^"Ãíuii-

se a confortável c.s.i dl ru*
Visconde do PiroJA n. 363.'Ipàne-
ma. Tem quintal. Trati-s. no lo-
cal -ou pelo telefone 27-7243.'

(2106-1)21A

SALA 
DE FRENTE r— Ben mo-

bilada ou nio. com banheiro
de luxo, cozinha e entrada' lnde-
pend.net. a:uj2-'.-,3 senhor» cs-
tràngelra. aln.a a c.ç?.l. Ipanema
— EarSo da Torre 4S4. Apart.'1.
ônibus e bonde á porta. (32001) 21A

SANTA TERESA

ALUGA-SE' 
um quarto a rapa-

.es solteiros, em casa de família
á rua do Paraíso 24, Paula Matos.

(21244)23

ALUGA-SE 
em casa de íamlll.i,

o cnsal ou 9 pessoas de trata-
mento, sala mobilada ou nio. com
ou sem pensáo; á rua Joaquim
Murtlnho 143. (16801)22
A LUGA-SE o predio dà rua Vis-

¦í* conde de Paranaguá, 63, 8*n-
ta Teresa; a 5 minutos da Lana.
Pode-se vèr das 8 ás 11 "horas;
trata-se á rua da Assembléia 19,
das_15_ás_17 horas.  (29672)23

ÃLUQA-SÊ 
Um sobrado, pára

pequena família; á Ladeira do
Meireles 3; perto do Largo rio
Gulmaráes. Santa Teresa.

(34413)23

APARTAMENTO 
— Aluga-se um

quarto ou uma sa!a á rua Al-
mirante Alexandrino 584, Santa
Teresa, pelo preço de. 200$. Pa-
lar com DJalma Mellm pelo tele-
fone 22-7138. (11379)15

ÃSA — Aluga-se modern* i
coníortavel. a família de trato.

Aluguel 1:1001, fone 43-3581.P' ((31200)22

EDICFiaiO 
SANTA. TERESA, a «

minutos da Carioca. A rua Joa-
qulm Murtlnho 262, alugam-se lu-
xuosos e espaçosos apartamentos
para catais e famílias de alto tra-
lamento. Sltuaçfto saudável, com
deslumbrante panorama. Visitas a
qualquer hora. Tratar á rua Teo-
filo Ottonl 149. Tel. 43-5060.

 (-1530) 2-

SANTA 
TERESA — Em casa dn

stnhora estrangeira, á rua
Máuá n. 43, bonde Paula Matos,
a 10 minutos do Largo da Cario-
ca — Alugam-se a casais, senho-
ras e cavalheiros, quartos mobila-
dos. com ou sem caíé pela ma-
nhá, ótimo conforto. Multo sos-
sego. Tem telefone. (31992)22

SANTA 
TERESA — Alugam-ss 2

apar. amentos no predio da
Ladeira Santa Teresa 19. tratar,
no Io andar. (3810612a

(Contluua cm_oatr§ £_____]
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POLÍTICA de
IRRIGAÇÃO

Os estudiosos dos proble-
mas canavleiros do pais já'
haviam notado a tendência
de expansão dos núcleos
produtores do Sul, ás ex-
pensas de regiões do Norte.
O mosaico forçara o produ-
tor do Sul á renovação de
seus canaviais, enquanto as
lavou.ras dc septentri&o
continuavam fieis a espe-
cies menos produtivas e
menos resistentes. Desse
modo, deu-se uma espécie
de deslocamento na produ-
ção de açúcar. Em doze
anos, de 1925 a 1937. regis-
trava-se, nas safras do Sul,
uma expansão prodigiosa,
passando de 1.100.000 sacc_
a 5.270.000 sacos, conslde-
rando os algarismos concer-
nentes aos Estados do Rio
de Janeiro, São Paulo e Mi-

.nas Gerais. Entretanto, na-"quele mesmo espaço de
tempo, a produção de Per-
nambuco, Alagoas e Sergipe
quàsi se matinha estaciona-
ria, pois que era de 3.081.000
sacos em 1925 e 3.322.000 em
1937. No Sul, quasi quintu

política da agua, o traba-
lho decidido para a criação
de um sistema eficaz de ir-
rlgação.

Os produtores de Per-
nambufco perceberam a ex-
pressão e gravidade do pro-
blema e nãò faltaram com
as medidas indispensáveis.
O ultimo numero de O Ob-
servádor Econômico no3 dá
noticia minuciosa dòs tra-
balhos de irrigação'; através
de um excelente e docu-
mentádo estudo do Sr. Gi-
teno di Carll, que soube
reunir' dados preciosos e
considerável informação fo-
tograíica. Muitas são as usi-
nas que realizam planos dt
irrigação. Basta citar as
usinas Catende, Santa Te-
rezinha, Tiuma, Marsau-
Assú, BulliSes, Matarl, 13 de
Maio. Barreiros, Petribú,
Mussurepe, Puma,ti. Caplba-
ribe e outras. Cada uma faz
o qúe pôde, dentro de suas
necessidades. Catende, por
exemplo, gastou cerca de
1.500 contos; Santa Terezi-
nha anda coni as suas des-

próprio dispositivo constltuelo-
uni acima transcrito, que, aa-
Tentam — "declaria que os ven-
clmentas dos desembarg^dore*.
nao poderão ser fixados em
quantia Interior à que percebam
os secretários de Estado". Logo,
argumentam, os deeembargado-
res podem receber quantia su-
perior aos vencimentos (ixadòn
para o referido secretario.

O argumento é valioso ou-
me3ino quasi decisivo, tohdo-se
em vista a lei escrita ou. o tre-
cho escrito; porém,' riSo-parece
ter sido este o pensamento, do
legislador - dizem os contra-
rios — que apenas desejou es-
tabelecer umá situação de igual-
dade e n&o de superioridade...'

Oomo se vê, umá' nova 'qües-
tfto se desenha em relação Aos
vencimentos dos Juizes, ainda
baseada num trecho da Lei Ba-
sica ^brasileira.' '•;..'. . :

pllcara a produção, que no, ,.»i„„„s„ —,. ,^>-
Nordeste se conservava !»«* de irrigação PorJ*r-

to de quatro mil contos
Com a- sua atual instalaçãoinalterável.

E' verdade que o ano dt
1937 representava uma fase
de seca para os Estados dò
Norte. Nem por isso," entre-
tanto, se alterava a expres-
são do fenômeno, pois que
os decréscimos de produção
daquela zona valiam como
estimulo . para os produto-
res do Sul. Considerava-se
íóra de duvida a necessida-
de de tornar estável a safra
do' Norte, evitando as osci-
lações verificadas nos ulti-
mos anos, ém correspon-
dencia coni a quantidade de
chuvas, observadas. Basta
lembrar que Pernambuco
produzira, em 1935-36, mais
de quatro milhôese mêio.de
sacos, para na saíra seguin-
te se limitar a cerca de
2.100.000 sacos, menos de
metade da safra anterior.
Cada colapso de safra nor-
tista obrigava- a-uma con-
cessão nova aos produtores
do Sul, com a dificuldade
de conseguir depois, diante
dessas lavouras aümenta-i
das, o retorno aos limites
anteriores. Se o Norte que-
ria evitar o desastre; sò te-
ria- diante de si um meio, a

do: exterior

Atividade diplomática

de força e barragens, pôde
a usina Santa Terezinha ir-
rigar 1.600 hectares. A üsl-
na Tiuma prepara barra-
gens com uma capacidade
total de perto de quatro
milhões de metros cúbicos,
para mais de mil hectares
dè terra, com -o auxilio dt
agua bombeada do rio.

A irrigação, por si só, não
resolveria o problema da
produção canavieira do
Norte, Torriava-se tambem
necessária a adubação, que
está sendo feita de manei-
ra racional, com resultados
magnif icos. ¦ Em Catende.
dos estudos feitos pelos téc-
nicos, chegou-se á conclu-
são de que a produção me-
dia era de 85 toneladas e
690 kilos por hectare, na
zona irrigada e adubada,
enquanto a media de cana
de planta não irrigada só
atingiu a 30 toneladas, com
uma diferença, pois, de. 55
toneiedas por hectare. Essa
vantagem talvez seja o me-
nor dos benefícios resul-
tantes deása política de ir-
rigação.

Viação e economia '

E'' dc inter-dependencia' vlsi-.
vel a relação que .existe 'hoje,
como sempre existiu, entre essas,
duas manlfstaçois'. da vida'. so-'
ciai. ' 

',

Muito é produzir, mas nâo
tudo, E o aparelhamento geral,
do transporte' figura entre os ¦
mais ' imprescindíveis comple-
mentos da produçSo.

Ha verdades que, embora 'p«>
=itivãmente axiomatteas, devení
ser continuamente r è p.ct t d as:
atentos os resultados perniciò-
sos de tudo quanto pareça Igno-
rancia ou simples esquecimento
delas: • •', .- '.-¥¦'

É bem o caso daquela que se.
evidencia, mesmo ao exame.de
maior. superflcialidade, .'na .afir-
matlvá de que a circulação das.
riquezas nSo constltue fenome-
no de relevo . inferior ao repre-
sentado pela creaçfto. das mes-
mas;

Habitando pais de território
tfto vasto, nõs, brasileiros, vi-
vemos na contingência de pro-
ceder como quem nfto abstrai de
semelhante realidade, e trata
de submeter-se is imposições
respectivas..- ...•Nfto ha discutir o valor dás f aT
cilidades que nós oferecem tan-
tos rios navegáveis, e tfto-ex-
tensos mares territoriais, ilca
porém, esse valor dependendo,
pelo' lado pratico, de nfto' fal-
tarem- unidades que os sulqüem,
mas sô em numero' bastante cò-
mo tambem com os-requisitos
suficientes em.' matéria de ca-
pacidade e segurança.

Oomo o fluvial e o marítimo,
reveste-se o trafego terrestre de
extraordinária magnitude, in-
vertendo-se apenas, os termos,
da equação quando se trata de
rodovias, porquanto ò numero
destas é que se acusa diminuto
ainda, maxime se comparado ao
dos veículos em condições de
percorre-las, neste período de
continuo incremento da auto-,
propulsfto e do automobilismo.

Tanto mais, por conseqüência,
resulta merecedora de encomioè
a ação de . todos os. governantes
que. programem cada ano, e em
escala ascendente, a sua inicia-
tlvà em relação a estradas de
rodagem, consoante o vêm fa-'
zendo os da Bahia. ..... .-.

As> operações mllttareai nas
frentes orientei' e ocidental nto.'
monooollzam o Interessei as pre-
o^bpRçAis è a atividade do» mi-
lltares e dos estadistas. Simul-.
teneamente, as chancelarias tra-
baUiam com a mesma mi maior
intensidade qué.antes do inicio
das hostilidades. .• Av grandes potências.-em .luta
preparàndo-se1 'para unia guerra
que segundo todos os prognostl-
cose Indícios deve jer muito
longa,, -procuram' obter .pòr .meio
de nsg.qe.lwflies' a colaboração d»
outros..'. Estados.' níehores." hue
pela .'poslcllp geográfica ;pu. pelas
reifcryas de materiais primas, vi-
veres: "óu combustíveis '.que 'P08r,
sueml constituem valiosos./ fáte-'
rés,de. cooperação, .-¦¦¦¦; .,•,-.<.¦,';

Observa-se /que essas . nações,
menores s6* aspiram 'a 'conservar,
a neutralidade, más á pressão
é'tfto forte, as ameaças tío"pie-
cisas, e os psrigos tfto Imediatos,
que dificilmente .poderfa.0 permaT
necer .afastadas áo conflito,' ém-
bora' nessa atitude rest&pím .to-
das as conveniências-', políticas,
econômicas ou simple?mente rar
ciais,: sentimental» e- humanlta-
rias dos novos, expostos.at*. tutela
_tr*hgéira.

E*. com 'o "objetivo;- de • induzir
as _aç6es , á prestarem, algum
auxilio..wqué.l ;ps,'. .repretehteíitj—
dos governos trabalham; assídua-,
mentei" fazendo^- propostas e.pro-v
messas ; tentadoras .qüisj:' entre-
tanto. n.ada valem, ..porque, <Ss
Kstados issim seduzidos' òü„, ln*;.
timados. - embora ¦ contra '• a. pró--
prla vontade,- strtio \ forcados *
auxiliar a parte que mais de-
pressa possa, .submetê-los 4 .'«ua
obediência'. , < .. . .'. .'.'..

Na zona, oriental é. onde *
stest&o política é:,mais intensa.
A colaboração àá Turquia cons-,
titue a grande ,' .aspiráclo das
duas partes em luta. Essa Repu-
blica tem sabido tirar grái_e;
partido de sua; posição'estrate-v
çica. conseguindo da França; a
cessão do importante .território
sírio do Sand.lak; ,de' Alexandria,
e da : Inglaterra, dlvetsor «ii-
prestimos que, segii_lo'_rianò-
tida divulgada hbntem.. montam
a vinte e.quatro milhões'de \l-
bras. :E!ritretaritó, dadas' ás'' rê-
laçOes da Turquia.com.a üniftp
Soviética e a comunidade de. In-
teresses das duas potencias no
Mar Negro, os aliados receia-
vam qúe esse pais acoiripanhas-
se a Rússia e nfto honrasse' os'compromissos qúe assumira com
as duas grandes'. nações demo-'
craticas. >

Nfio é possivel fazer uma de-
dução acurada e fixar :úma òpti
hifto sobre os acontecimentos,
porque ás noticias, sio multo
desencontradas; segundo a pro-

! -

Os transportes
•: A .guerra, esta nova Grande-
Guerra ' que mal começou, no
dizer do Sr. Mussolini, mas que
Já .apresentou'tantas revira vol-
tas e surpresas', como o desapa-.
reolmento da Polônia como na-
ção independente e a proclama-
ção do comunismo na parte da
Ucrânia e da Rússia- Branca, a
guerra força o brasileiro, o* pro-
dutor nacional a pensar nas pos-
sibilidades ¦ de vendermos mais
ao estrangeiro, auferindo maio-
xes, lucros do que temos:auferido
do nosso intercâmbio comercial
com as demais nações.

O Brasil precisa dè aumentar
a sua exportação de mercado-
rias, porqus só aumentando-a,
só' aumentando o saldo de nos-
tas vendas ao exterior — não
esquecer que pela primeira vez
tivemos o ano passado déficit
cm nossa balança comerciai —
poderemos adquirir o material
imprescindível ao nosso equipa-
mento material.

Isso é Incontestável.
Nem por isso é licito esque-

cer que temos o dever de• sair "da situçaao perigosa de
.simples produtor de matérias
primas", como observou o Sr.
Getulio Vargas.

E' por isso que, em .comenta-
rio anterior, acentuávamos a
necessidade de não subordinar
imperiosamente o nosso esforço
produtor A necessidade de elevar
o montante da nossa expor-
tação.

Temos o dever de cuidar do
nosso mercado interno, isto é,
de cuidar dos Interesses da
grande massa dos brasileiros,
que não podem ser relegados a
um segundo plano, numa hora
em que a maior facilidade dos
proventos talvez venha a desviar
dos seus consumidores naturais
os gêneros produzidos no pais.

Mas aqui cabe íazer uma
-pergunta: como Iremos auinen-
tar a nossa produção e aumen-
tar a circulação dos produtos do
trabalho dos nossos agricultores
se lutamos com a deficiência de
transportes que" todos conhe-
cem? .

O Brasil tem uma rede de co-
municaçôes insuficiente ante a
grandeza do.seu território e a
extensão dos seus recursos na-
turais.

Mas essa própria rede insufl-
-lente dé comunicação pude vir
a ter-um rendimento multo me-
nor do qúe o atual, do que o seu
rendimento potencial, se ama-
nhã nfto tivermos o combustível
liquido ou o carvão mineral bas-
tante para. a movimentação dos
nossos trens, dos nossos cami-
nhões, dos nossos navios, etc.

Aqui entra em cena o proble-
ma do petróleo e do carvão.

Temos um e outro, mas um «
outro cfto ainda apenas "pro-
blemas".

Teremos, pois, ainda, de nos
abastecer de petróleo e em par-
t/e de carváo estrangeiros.

\ situação internacional ainda
o permite e. por enquanto, nada
autoriza a crer que venhamos a

ficar em condições que não nos
deixem recebe-los do /estran-
geiro.

As questões econômicas não se
resolvem, entretanto, olhando
apenas o dia de hoje, mas tam-
bem e principalmente os dias
que virão. > < '

Tratemos, pois, de nos abas-
tecer ' dos combustíveis de que
necessitamos para a movimenta-
ção das nossas riquezas, para
satisfazer as necessidades do
nosso mercado interno sobre-
tudo.

Do contrario, os consumidores
do pais, as populações das nos-
sas grandes cidades, como ,das
pequenas, de toda a Nação, para
falar de uma maneira gerai, so-
írerão, não só com a falta.de
gêneros, como tambem com a
alta de seus preços que virá.
forçosamente, como consequen-
cia da falta de transporte.

cedenr.la, 'tornando-se bastante
difícil -chegar a uma conclusão
positiva.- ••

Nol caso da Turquia, despa-
chos .dlviilgadqs', nessti, últimos
dias i, «firmavam que o fim da
visita V.Meücou do'Ministro dás
Relações Exteriores- «assinar
u*ti, pacto de nfto 'agressão em
virtude lip qual- aquele -pais nfio
poderia tomar'-parte • »m qual-
quer operaçfio militar oontra a
TTnlto Soviética e.os Dárdarielps
ftearlam fechados'aos navios, de
guerra' aliados, sendo por assa
fôrma anulada 'todas as vanta-
*sns estratégicas que a. Turquia
oferépsra •;.«• Moio... democrático.
Outras. .noticias, estretanto'; ws-
gani que 'a • vlaajem do chanceler,
turco vise tal objetivo e' lnfor*
maml qué:. ir. Inglaterra- concede-
rá naWo crédito de,'oniatro ml-
lhòps dé Mbras esterlinas ao-go-*
vemò -de Ahtjòr*-' T»ra ròmpletiçr
seus ^aTmj»mentos f poder -.,resls-'
tlr -aa, toda préssfiò ' tendente S
forçajr -a. Turquia a íatoandpnar, á'
neutralidade.
;' «Suíanto .4 Rumanla, «: sltu».-
iííV piarece' ser multo gráVe.''' Os.
seus.ílménços "e,"valiosos, íee/urso^
econômicos sio uma.' vtehtat;ftò
parajésüem' piulto. prfaif^,Aè cè-
réafs> pstròléo". !« outros iprodu-
tos' i tndlspeiis**yels ;• .4. ! guerra..
Alnd«v mata; A; furiosa i reação
contra':o partido slmoatlzanté
com;o 'nazismo'• '-e.a. eliminação
sumaria de' muitosde seâsniem^
bros, • ém • còhseouenela.ido 'as-
sassinto doiSr. .Oálliièsijüi é .um
ícohtíclmehtó'. que%«6-. pMé pro--
vosiir;, Ira éntré/.,;«// féWfers* do
exercito e do governo do R«eh..
f outeo pals^ue.y*t*. P"*éohs-.
tánfe- sobressalto, temendocon-
seqüências muito graves'dá seio.
militar., teuto-sovietica em suas
fronteiras. - - .-.i¦

Enquanto/o destlriõ**da'EUroi_.
continua a depsnder da ^vònftsde/
de um pequeno grupo ¦ e]ê lio-
mens, o Presidente do-Conselho
de Mlnlstrosidá Itetia, Sr."Mus-'
soíinl.ra desp_tO' d«s difleulda-
des Ique atê agorav encontirara
ém seus esforços •para^loealiBar
a guerra",'prossegue decidida-
mente em seu propósito de lm-
psdlr quéía\.:.luí* SF.-.,»Ustre-á
todo ò continente europeu'. Em
seú discurso, de Sábado, êle for-
mulou, argumentos Irrefutáveis
em' apoio de :ssu- ponto dé vista;-
más, segundo se anuncia) -o Pri-
c.elro .Ministro da-. Grfi:' Breta-
nha. fará .umá declaração,-.ama-
nhfc, ,.na Câmara dos Comuns,
explicando a pasiçfto dos aliados
á respeito do conflito, que.será
a Jfi muitas . vezes repítidas,
Isto *, qúé*á guerra, sér termina-
i* quando' fòr. .'"eanagadá:;o'Hii
tlerismo.", 

..

% NOTA

FREUD

ca çfto vis sendo abolidas . de
uma sociedade .que sempre pri-
mou em cultivar essas • Virtudes
representativas do grau dé' civl-
lização. ,'.¦¦----•*¦¦: iyy.y.-a

Os vencimentos dos
magistrados

Uma nova controvertia se ve-
rifica nesta questão de venci-
mentos dos.Juizes, assunto tão
debatido desde o começo do re-
glme republicano no Brasil.

A Constituição de 10 de No-
vembro detenaina na letra d do
art. 103 que os Estados, orga-
nlzando as suas Justiças, obede-
cerão ao principio de "fixarem
os vencimentos dos desembarga-
dores 'tio Tribunal de ' Apelação
em quantia n&o Interior á que
percebam os secretários de Es-
tado; entre, os vencimentos, dos
demais Juizes não deverá haver
diferença maior de 30 °|° de uma
para outra categoria."

Queixas varias têm vindo dos
Estadas para demonstrar que
esse artigo constitucional está
sendo burlado, porquanto os se-
cretarios de Estado são benefi-
ciados com representações, gra-
tlílcações, cargos adicionais, fi-
cha dc presença em conselhos,
enfim, vários meios que lhes
aumentam sensivelmente os pro-
ventos.

O secretario de Estado de
Mato Grosso, por exemplo, tem
o vencimento mensal de réis
2-500J000, outro vencimento
mensal de 1:0001000 para presi-
dlr o Conselho dos Municípios
e ainda 50*000 de ficha de pre-
sença a <cada sessão desse mes-
mo Conselho. Os seus venci-
mentos se aproximam assim do
duplo dos vencimentos dos de-
sémbargadores ali, os quais fo-
ram fixados cm 2:500*000.

Uma queixa no sentido ln-
verso deve surgir ou está em
vésperas de surgir no vizinho
Estado do Rio, com o andamen-
to dc um credito pára paga-
mento de custas a Juizes Ilumt-
nenses. Ha quem pense que estas
custas, que são proventos reais
ou ouro é o que ouro vale, virão
colocar os desembargadores acl-
ma dos vencimentos marcados
para o secretario geral do Es-
tado, quando a Constituição (di-
zcm alguns) fez uma equipa-
ração.

Negam, porém, do outro lado,
essa equiparação baseados no

O mês da América.
Está sendo preparada na Ar-

gentina. pela Escòlá'de Estudos
Argentinos, o Mês dá America,
qua deverá ser. comemorado em
Outubro próximo.

A magnitude desse émpreen-
dimento. dadas as atuais condi-
ções reinantes no mundo, não
pôde deixar de mereesr um. re-
paro muito cuidado,; Atravésúm
mês ds comemorações. pan-amé-
ricanas, a serem realizadas exa-
tamente por,ocasião da data em
que o nosso continente foi des-
coberto,' determinará um grande
Incremento das ralações de aml-
nade que unem as nações dessa-
parte do planeta.

Os efeitos educativos que dai
se podem tirar merecem, igual-
mente, especial cuidado por par-
te das autoridades brasileiras
incumbidas da educação. Só se
pôde pregar uma idéia, com
vantagens praticas, dando-se da
mesma um exemplo frizante e
claramente compreensível. Natla
melhor, pois, que uma demons-
tração dc -ilidarledade muito
especial do nosso povo em face
da magnífica realização que.a
Argentina certamente efetuará
no próximo mês de Outubro.
Não sô haverá uma aproxima-
ção muito simpática a*todo,o
continente, como tambem será
a mesma ocasião multo propicia
para se afirmar ao mundo: de-
«unido e ensangüentado, á uni-
dade tranqüila e faciflea dos
povos Irmãos da America. .

Freud morre velho « e*'-.
Íad0. Mw o gloria «tesse.ho-
inepi sem-lar. » sem pátria
txtenderse a todos os lares
t à' todas as .- pátrias pela
aratidáo dos que sofrem -e .
dós qus são incompreendi-
dos -pelos óutrúS: * por si

.tnesmoí.• V-que. Freud, consagrou
bua vida á cura da alma, ás
doenças.do esprito, d fatall-
dMidât ' neurose*. Viveu
èth.bttspa tf os. mlslétios do

i imponderável.«,.tfo Infinito
assustador' da jiaturèsa nu-
mana.. ,.,, , , '.

• F,.como'M,eaca/aftaros'no
btar, "dèfòeu'ds pro/untfitf.a-
(fés dó silb-consclerite; as
tuas'riquezas e aos séús pe-

.rigos:-! •> -. .'• ;_ procurou aliviar, fazen-
do-oi 'évadlr pelo conheci-?
mento das causas de sua
nioroidéz; os espíritos -das,

¦garrai dás suas próprias,
travedias. ¦' 'A ¦musica' Aos instintos, a

: vàlavra-do desejo, as vozes,
dò -amor, os gritos, da con:
servação, à loucura dás. pai-
xões.o mistério ,dos sofri-
mentos, as taras e.as fioen-¦ças. eleròs'Spi oú^car no"ll-
bidò". expressão motriz do
rritindo — ràèio «fós heróis' r.ómo dos'mártires,,dos sàfi-
tos como dos assassinos: '

ESfe medico q\ie foi pedit
ao'conhecimento'das almaf.
à cura do corpo, talvez seja,
com' a. ãescóõertádo metor' cio- psíeo-onaliffcò, = uni doa
maiores benfeitores'dà hu-" mahiãadè. < *• seu .nome' nâo
ficará^menor, ao. lado de' Pqstéur ria galeria da gra-
tidão-universal.'. ;-

E, .mesmo ::«ní. pafría- e
séjh far, ele deve ler morri-' do filiz\i cumprindo a.- irran-<fe:~'»ní3ídoZa"e generosidadedós sábios, e dos artistas.. a¦¦ gr.an-de missãó-de-ter dei-
xãâo sobre aterra uma cot-
sa mais, alta (to que a de-
vastaçdo e a-morte:— um
póucq de pas e um pouco de
esperança para, a alma tor-
turada dos homens.

BENJAMIM COSTALLAT

A Virgem de Czenstochowa

ús stifs. dotes ..de cultura, de es-
pirito;- e dé caráter.

Alt éle. li* arcar: com gfandis-
.-timas. responsabilidades como o
mais direto dos auxiliares dp
respectivo titular. Mas, da tra-
dlçfto do seu espiritei - do seu
tacto e experiência póde-se es-

•perar o melhor .exlto nas suas.
/novas funções.'

E' antlquisslma. Basta ml-
rar-lhe a longa s escura face
bliantlna, aquele oval mistério-
samente espiritualizado que
lembra, em mais ..fino e recua-
do nos tempos, a efígie de Nos-
sa Behhora do Perpetuo Socor-
ro, para sentir-lhe a vetustez
incalculável da origem. Aper-
tada entre o drapejo dourado
do manto, a que o esplendor
bárbaro da aureola. sumptuosa-
mente, enquadra, esta face de
pureza e- de paz, cujos olhos
apertados sob ò traço quasl re-
tlllneo -das 'sobrancelhas tem
qualquer coisa de slngularmen-
.te vivo. a penetrante, viu ajoé-
lhar-se ante a milagrosa fama
de sen 'altar á caudal sempre
renovada* das: gerações. A pati-
ha dos séculos esmaeceu-lhe os
ouros da coroa, da qual os. dois
pequenos serafins, laterais -pare-
cem sustentar o peso sagrado,
como lhe .embaçou por certo os
bordados ' e 

'as 
pedrarias do

manto magnífico. Mas o reno-
me dos.seus milagres, o poder
de sua intereessfto, a caridade
inexgotavel das suas mercês,
nfto se esbateram nem se emba-
çaram na devoçfto sempre fiel e
sempre reconhecida das creatu-
ras.. jE' a Virgem de Czenstò-
chowa, a padroeira dá' Polônia.

Este.Nossa Senhora, cuja lma-
gem, segundo a. lenda, pintada
por Sfto Lucas Evangelista em
uma taboa- de cedro, velu, atra-'.
vés b. estreplto é a cinza dos
dias, parar * áo oratório Aa Im-
peratriz Irene é, conquistada por
Carlos Magno, foi doada por
es,te ao príncipe ruteno Leão,
que a levou piedosamente para
o castelo de Belz, na província
de Lwow, onde;, lhe ergueu altar.
e deu Inicio ás pompas de. seu
culto.

. Em 1383, Ladlsláo Opolczlk,
•príncipe de Czenstochowa, ai
fundando o. Mosteiro dos mon-
ges páolinos,!'na colina de Jaa-
na Cor4, fez- presente A capela
da Ordem, da imagem Santissl-
ina, pertencente aos bens curiais
do castelo de Belz. Dádiva ré-
gia, pois os prodígios operados
pela Virgem de Czenstochowa
já haviam corrido mundo e,
de. todos os cantos da Polônia,
assim como do estrangeiro, os
peregrinos aflulam em demanda
4 ermida santa onde era vene-
rada a imagem miraculosa.
Durante a ihvasfto,, sueca 

' da

Polônia, em 1895, o convento de
Jnsna Cora, (Monte Claro em
nossa língua) resistiu heróica-
mente ás tropas sitiantes, ten-
do conseguido salvar da sanha
inimiga a Virgem Madrinha, a
quem o povo foi unanime rm
atribuir a vitoria dificílima.' ,-

Em 1683, João III, Sobreikl.
orou aos pés desta mesma Vir- *
gem, ao partir á frente das '
tropas polonesas.em defesa de *
Viena e, em 1M4,. curvou-se
Igualmente, diante d'Ela, o ex- í
kalser Guilherme II, que or- .
denara aos seus soldados, então -
em guerra contra á Rússia, res-
peitarem o santuário tradiclo- :
nál. A Virgem de Czenstocho--;
wa é pois uma das mais velhas
e mais celebres relíquias ,dt>
mundo católico europeu.

Sob ò excesso ornamental do* •;
seu diadema e na graça hiera- :
tlca. e pouco hermética d*' ••
sua figura, como esmagada pe-
la. magnificência dc suas vestes
rituais, essa Virgem de outras
eras viu , desfilar,, pela Historia
afora, na terra mártir de qué /
se tornou padroeira, legiões de
homens, atirados uns contra os
outros no tumulto de guerras-
seculares. A sua fragilidade es- .
capou, no entanto, a essas ar- '
remetidas sangrentas. '*. .

Seu vulto de ouro, salvo, an- ;
tanho como agora, do horror de .
todos os combates, pairou sem-
pre, acima de todas" as pelejas. .
dessas que tiveram outrora, por :
armas: flechas, sarraçenás, lan- ;
ças, arcabuzes, catapultas, dar- '.
dos, espadas, adagas e broqueis,
como,das que têm hoje- por <
apetrécho de luta: canhões^ tan- '-
fcs, metralhadoras, bombas •,'"
aviões.

E assim tão calmo e tão sere- -,
no, brilhando ainda do ouro ['.
ancestral da velhíssima Bizan-
cio, continua «a falar aos hò-.í
mens —: sempre iguais na de-;
mencia de suas ambições — de *>
concórdia, de piedade e de amor./
Ó seu santuário em Jasna Cora,
Um "dds; m_s celebres e procura- /•'
dos' de toda a Europa, talvez Jfi / •
não exista a «stas horas. -.-.

A Virgem de Czciistochow»,
porém, existe sempre,

E> a Mãe de misericórdia, a
suprema Advogada de. todas as •
pobres causas humanas,,.ensl--
nandò a esperar contra toda •*•'.
perança. 

MARIA EUGENIA CELSO'

Falta de chá
"As coisas estão realmente

mudadas, dizia um : professor.
Foi-se o tempo em' que o mes-
tre era acatado e as aulas tráns-
corriam sem quebra de disclpli-
na e do respeito devido aos qúe.
ministravam o ensino elucldán-
do os espíritos. Hoje ò mestre,
para dar a lição, tem que.fazer
um esforço exaustivo para con-
seguir, silencio. Chovem os
apartes e ditos Jocosos, estalan-
do infindáveis gargalhadas. E'
em tal ambiente que o professor
tem de desenvolver o ponto do
programa".

Falando a úm colega .do ma-
gisterio secundário ouvi. dele o
seguinte:

— O mal é geral. CalcUlè vo-
cé que um din destas empunhei
o giz e dirlgj-me ao quadro ne-
gro para explicar o problema.de
Pitagoras.

Imediatamente, um aluno, do
fundo dá sala gritou: — Quem
é este sujeito?.
. Na instruç&o é isto. Em tudo
o mais se observa a mesma fal-
ta de educação. Acrescente-se
4 observação dos professores, o
que se passa nas salas' de pro-
Jeções. E1 hoje quasl impossl-
vel alguém assistir a Uma fita,
sem ser importunado. Uma par-
te da assistência que tomou chã
em creança é sacrificada por
uma outra, disposta' a conver-
sar, a fazer comentários em
altas vozes, a dar gargalhadas
sem propósito. Alguns moços
vão até 4 desfaçatez de fazer
piadas Indecentes em voz alta.

. Essas coisas que se passavam
noulros tempos em cinemas de
infima classe, hoje se observam
em plena Cinclandia.

E' um sintoma triste esse, si-
nal de que a flnura e a edu-

Alfabetização de Índios
Àqueles, 

"qúe 
procuram ate»

nuantes para a laeuha da civl-
lização brasileira,: : constituída
peio fato de ¦ a mesma nfto • ter
atraído ainda todos os sslvicoías,
argumentam com a ferocidade
por que algumas tribus.se ça-:
racterizam.' . . a :

A obra dos evangelizadores
dos nossos mais .brutos sertões-
bastaria para' embaraçar quan-
tos adotam esse ponto de vista.

Em todo caso, a catéquése re-
llglosa possuía feiçfto 4 parte, e

. que, por assim dizer, tornava.
naturais e simples os. prodígios
em que ela se desentranhou,
Era uma . fonte / de sublimáçfio
maravilhosa,-' que-gerava des-
prendimentos e heroísmos capa-
zes de confundir os, lugares
mais revéssos, e. conquista-los.
em definitivo para o amor de
Jesus.

Mas, tambem. vários catequis-
tas leigos,' devido tfio só, prova-
velmente, ao nfto empregarem.-.a
violência no trato com os sei-
vagens, obtiveram: enormes ré-
sultados nas suas incursões pá
clficas pelas matas-' onde eles
procuram' esqulvar-se ao convi-
vio, algo inquletante e ameaça-
dor, de pretens.is civilizados

• O que o General Rondon rea-
lizou, valei-'por si. só, Um/ im-
pre^sionante atestado ¦ da predis-
posição dòs Índios para sé ln-
corpòrarém ao povo brasileiro,
uma vez que náo se lhes. apll-
que o • orffiimentum baouíinunt
¦*o qual se I ríferiá, mestre Mò-
lière. . ¦ '.V.. '•

Abstraiamos, todavia, dos abo-
rigenes de hábitos guerreiros, e
consideremos apenas aqueles
que.i dé tfio. .pacíficos, vivem ai-/,
deiados, á pequena distancia de
cidades e \ilas, e fa^éndò ne-
goclo com os: "ladinça" ---.'qiu^
liflcativo usado coiTentemente,.
graças. 4 uma enòantádorá, sto-
ceridade, nos vários núcleos d*,
populaçfto, ! par* 

' distinguir, os
seus' < componentes, da ingênua
indlada... : „ •

Ora, que se tem feito no sen-
tido de educar • instruir a'essa
pobre, gente T " *• ¦ • *• ¦ ¦

: O ato do governo gau'cho, em
datá/recén.té, mandapdo, contra-
tar" professores' 

''para 
. essas, ai-

dclamentos, é de uma singulah-,
dade qúe,: além de surpreender,
enternece e entusiasma. _

Só depois de tentada inútil-
mente a alfabetização' desses ln-
digenas, os • quais de selvagens
apenas tém « nome, é' que po-
deremos estigmatlza-los - como
rebeldes a toda e qualquer íór-
ma de cultura.

saborosas' é ricas 'de .vitaminas
diversas ( que constituem á' base
da goiabada-"'- \* .••••-...•••:-

• Veiii,porém, o plantio¦ do.:ari'
roz; jnals rendoso.para o agrl-
cultor,- «. au» • goiabelrais se 'su-
eeo/eram, em breve, ós arrozais,
que tomam quasi todas as ex-
tensas e férteis terrssl Nò-áMÍ-
tento — ohserva aquela pública-
çfiò — nfio. obstante a :.éscassez
dei goiabas, jamais se sentiu a
falta de goiabadas. E' que —' e
aqui e que está o lado grave do
assunto *-- o xuxu', a banana,
e, no Norte, á abóbora (jfiri-
mum) substituiram-na, coloridas
cóm-derivados dfc. hulha. .

Se é certo ; que muitas dás
frutas • substituídas nfio . serão
menos utéis\ áo organismo huf
mano, nío é /jnçnôs certo-que
constltue uma, fraude verdadeira
vendei* como sendo' determinado
produto um bastante diverso. E
isso serve pára evidenciar o
quanto sé, faz necessária uma
açfio flscalizadora mais' enérgica
dos produtos alimentícios didos
a. consumo publico.

#. aja a> —O caso referido em
telegramas, Impressiona e como-
ve. Em.Vársovlá, na-Igrefá;do
Salvador,-cs fieis ouviam missái
quando eairím bombas sobre ô

. templo; destruindo, parte. dele ' e
ferindo e matando fieis. O sa-
eerdo$er. noaltei; .fez-se. surdo
ao ribombo dás maquinas lnfer-
nais e -ao tumulto, dòs. que se
horrorizavam ante. o éS^étaéulo
dantescò ~X continuou tranqui-
(amènté ;"a .celebrar a .missa.• Q sacerdote é tambem uma
miiloia. Os soldados de Cristo
nfiò abandonam'.:'.a, trincheira:
Enquanto a maldade dos/ ho-
tnens fere, mata V * dgstroe, o
mlnlslirá dé ,Peus murmura. prer
ees.de pérdfio é. ainòr,., d.ésse
amor áo^projtlnjo, que' ê. oprlnçi-
pio maslmo' ...dò. Cristianismo,
desse lyrior que. çònstròe..-.p,ara á
Eternidade.' .. -, 

'• "¦'¦
O /.episódio . a.- edificante,.. No

tumulto, da ' guerra,, © altar.é
Umá trlhchál» dlriná, 'que nfio
pódé ser abandohadá. O heróis-
mo nãò é privilegio, dos homens:
que 

"combatem dê 'armas na
mío. A fláma do. .dever-inesn-
dela tambem''' corações pacíficos,
i*pirltos-.séreri_,'-.qüe/'se voltam
para Deus no momento; em' que
os' homens sé esquecem • d'Ele e
ae trucidam, re&Udláhdò -o/, rés*
peito 4 personalidadr' humana.

O exemplo do. padre de yar-,
sovla,'culo'nome. foi-o^iltldò, ha
de frúUfioar. Ele rito,, serfi. es-
qúecidó des crentes, . como* uni
simbòlót de:' bravura ¦ sem alar-
dis, dé uma consciência' retlli-
nea,: capaz de todos os sacrifi-
cios, para afirmar a sua fé.-'

À economia colonial:
. francesa'. 

A,.lhW»terra' fez,, pelo seú. .Ga-
blnete, r a declaração de que ..a
atual guerra dever4 demorar

pelo* menos.três'anos._'.:.
Agora a França anuncia que

está 'pronta para. umá luta que
demore esse. dilatado espaço de
tempói • e - até ' .mesmo..- muito
mais... ' 

Realmente, segundo os jornais
de Paris, a situação da Fiança,•hoje em dia, é: niuito'diferente
— para melhor — da situação
em que estava o pais quando,
em .1914, começou , a até hoje
chamada Grande Guerra. Que
grande mesmo — provavelmente
muito maior do que' a outra. —
parece que vai Ser -está ; dé-193».;. ¦¦'¦¦:

Algumas' cifrais .-interessantes
vamos apresentar aqui, de con-
formidade* com o que noa "diz
um -Jornal, parisiense. Sto cifras
que se prendem : aò desenvolvi-
mçnto colonial da'França; e qüe,
só por si, têm alta siglnificação.

, Sobre á Argélia..' Esta. colônia
em" 1913 produziu' 1.302.000 to-
néladas.de.ferro; èm 1938, pro-
duziu 3.033.000. Em 1914, pro-
duziu 7.000.000 de hectolitros de
vinho; em 1937-38, produziu
19.000.000.•Com referencia:á-Iniío-China,
em 1921 produziu * 920.000 tone-
lãdks de carvão; em 1937; pro-
dúzlu 2.000.000. Bai 1919, pro-
duziu 6:000 toneladas dé.-borT
racha; .eni 1937, produziu'60.000.
Antes da guerra, a' produção de
café da Indó-Chihá era de 2.000
toneladas; em 1937, foi de. 40.000.

Quanto á. produção de chá,
arroz e bananas, o aumento des-
ses produtos nas colônias fran-
cesas chegou; á 

'um'."ponto 
que

praticamente atende á todas as
necessidades da niietropòle." Durante os últimos vinte anos,
os economistas-, franceses e Oá
técnicos do comercio colabora-
rani • no '• desenvolvimento •' dos
merecidos coloniais.¦'•As*.importa-
ções-' precedentes desses merca-
dos representaram, ém 1938,
12.466/000.000 de. franíos, en-
quanto que eni -.1913 somaram
somente 797.000;000. .

Espirito Santo foram beneficia-
dos sensivelmente pelo gesto do
Governo Estadual, abrindo mão
do imposto de industria e pro-
fissão, o que velu melhorar de
muito "os orçamentos locais.

1 A rehdà arrecadada' no Mu-
nicipio de Santa Teresa corres-
pondeu a 7 °|°. em relação ao
valor da psoduç&o local.

Ha nò relatório o seguinte
trecho que deveria servir de
modelo ou lèiha para os mu-
nicipios: "concluímos, pelos re-
sultados acima, que, .enquanto
não fôr-melhorado o montante
do valor dá produção, seria des-
honesto-aumentar òú crear no-
vos tributos municipais, sendo
de inteira justiça diminuir os"existentes, caso: venham, a ser
elevados os federais ou esta-
duais".

José Maria Barreto Júnior. O
significado, em Tupi, da deno- .
minação da vila de Anajatuba
é anajd, fruto selvagem, e tuba
(ou fiba, de tluay, "lugar onde";
ha com abundância alguma,
coisa.

Para não alongar esta conver- ..
sa, citarei apenas mais um ti-..:
tular maranhense, o Barão de ¦
Itapari (José Antônio Seguins
de OUveira), que ainda ha pou-.
co existia, e me honrava com o..
seu apfeeo. Itapari, lugar da-,
ilha de S: Luis, quer dizer,"curral para peixe ¦ (pari), feito
de pedra", e nfto de varas, co-."
mo tambem usavam os indige-,-.
nas. ..,.'..'. . . . .,;''

E' possivel que, com mais va-
gar,.reate esta palestra com os
leitores. — D. B.

A GRAVIDADE DA
SITUAÇÃO EUROPÉIA

Fraude de .produto»..'..
alimentícios

.Os Xriiuit)òf d* Higiene «
Saúde Publica, prestigiosa publi-
cação do Departamento ds Saú-
de dp Estado de S. Paulo, no
seu ultimo numero, inserem um
Interessante comentário sobre as
goiabadas que sa vencem -em
todo o pais constituindo uma
demonstração evidente de como
se fraudam gêneros alimentícios
entre nós, sem Uma: reação efi-
caz.

Como se sabe, uma das maio-
res zonas: de produçfio de gola-
bas era o vale da Paraíba; era
dai que se remetiam para gran-
de numero de fabricas as frutas sendo realçar

Município de Santa *'
• Teresa ~-'.
r Está. sendo, feito um-vasto in-

querito pelo - Conselho' Técnico
__^ __.__,nwi_ _ _"iiii_n/*_« nn

Um homem para um
ylÔgaV .y- - ;-,' .»•.'. y'iiVém* repercutindo do modo
mais grato- no seio dá' sociedaj*
de e da "diplomacia brasileira, 4
nomeação do -Sr. Embaixadot
Maurício Nabuco para - o alt*
cargo - dé. Secretario Geral dô
Ministério dás Relações Bete-
riores.' •'-..--''

Tendo exercido até bem poueé
à' lnVestidura assás honrosa dé
representante do Brasil junto ao
Governo do Chile, 6 Sr. Mauri-
elo nabuco é úm. nome.-dà
maior significação moral é inter
lectual do corpo de funcionários
do Itamaratí, onde êle ascendeu,
pelo stí\£- mérito próprio, todos
os degraus da, carreira, fá-

cada momento

dV Economia • Finanças no
sentido de se conhecer um pòu-
eo á realidade e. as possibilida-
des dé^todòs e de cada um de
pér si dos municípios -brasilei-
ros, cujo total sé-aproxlma hoje
de mil e seiscentos. '¦ /
.O* inquérito está bastante

adiantado, apresentando condi-
çôes capazes de guiar um pou-
co a diretrizjalmejada pelo Sr.
Presidente da Republica para
instituição de oin padrão ou, pe-
lo menos, de métodos análogos,
nos orçamentos estaduais e mu-
nicipais.

Estaria- feito esie. inquérito,
de medo completo, se todos os
municípios adotassem o que foi
praticado, por exemplo, pelo de
Santa 

'Teresa, • ho 'Estado do
Espirito Santo.

O Prefeito : desse Município,
que vem exercendo o cargo des-
de 19S5, Sr. Eurlco RuSchi, or-
ganisou ou les organizar uma
verdadeira monografia sobre a
terra que dirige,, reunindo da-
dos estatísticos, eorograficos,
históricos, orçamentários, movi-
mento de rendas federais, este-
duals e .municipais, aplicação,
tudo. E" um espelho completo
do Município não só refletindo
o presente, como lembrando o
passado e fazendo previsões.so-
bre o futuro.' Os municípios do Estado do

\TEJO, num curioso trabalho
' relativo ao Nhehengatú, —

assunto que sempre e muito me
interessa, — uma alusão á
grande quantidade de brasileiros
dos tempos do Império, que,
agraciados com títulos nobular-
qulcos, escolhiam, para os mesr
mos, nomes que iam buscar é
"lingua bôa" dos nossos , selvi-
colas. ¦ . ,Estou que hão era bem-Isso, o.
que se dava.: y " . ,

O que eles buscavam, para ps
seus títulos, eram nomes , de
acidentes geográficos do pais,
dos quais a denominação havia,
sido dada pelos aborígenes,
com vocábulos da' "lingua ge-
ral", formados, ás mais das ve-
zes, por aglutinação — íenome-
nó glotologico que é uma .das
características do Tupi. ?

Por outras palavras: antes de
haver títulos com os nomes ti-
rados do Nhehengatú, já havia
povoaçôes, rios, lagos, cabos,
pontas, etc. com as mesmas de-
nonilnaçôes.

Com- o gosto que tenho, inve-
terado mas inofensivo, pelas
coisas que se relacionam com a
mesma lingua, e com a hlsto-
ria política do Império, talvez
não mé fosse multo difícil indi-
car uma -boa porção de titulo3
noblllarqulcos brasileiros na-
quelas'' condições.

Más isso seria longo e fastl-
dloso. . -

Mais me apraz, — de memo-
ria, e sem ser preciso recorrer
aos escassos cartapacios que
possuo, — citar alBiimns povoa-
ções e acidentes geográficos da
minha trérra, 0 Maranhão, cujas
denominações foram tomadas a
lingua dos selvagens, e serviram,
depois, a títulos-com- que ío-
rftm agraciados alguns mara-
nlienses.

Itapecurú-mlrim. eta a vila,
hoje cidade, que serviu para o
baronato do General Pereira de
Burgos, duaS vezes Presidente
do Pará, em 1825 e 1830, e Ml-
nistro dá Guerra em 1835,' Do significado de ttapecuru-
mirim .ha versões que variam.
A mais corrente lá é esta: Ita,
pedra; pé, caminho; curu, sapo;
mirim,, pequeno. — isto é, "ca-
minho pedregoso . do. sapo , a
que se Juntou mirivi, para indi-
car que era pequeno, ou que
havia outro, maior..

Barfto'de Turi-assu, foi o Bri-
gadelro Magalhães.

ruri-OMti é o nome dum rio,
dum município e duma antiga
vila, hoje cidade.

rtirf é o "facho" de madeira
reslnosa qué os selvlcolas acen-
dem por ocasião das suas festas.
E* tambem o home de uma ar-
vore que contem, resina. Foi o
"facho" que deu o nome A ar-
Vore, ou uíce-uersa? -4ssii (guas-
stí) é "grande". ,

Tambem de antiga vila, hoje
cidade, e de um município, é o
nome Coroate, dado ao baro-
nato de Manuel Gomes da Sil-
va Belfort.

Quanto ao significado da pa-
lavra Coroafd, ha duas Inter-
prétações diferentes.

üma, dá o vocábulo como cor-
ruptela de gravata, fruto silves-
tre. Outra empresta ao mesmo
vocábulo, como rais. carauá, ve-
getal. Tá será, então, uma con-
tração de atá, "abundância",
nalgum dialeto dos aborigen=s.

Ainda hoje muito se ouve
dizer, entre clvllirsdos: "Os si-
ris andam ao rt!ã", isto é, 'a
tos", "com isrtura".

Barfto de Anajatuba er» o Dr.

BRASILEIROS QUE CHEGA-,
RAM A" PRÚSSIA

O Ministério das Relações Ex-
teriores recebeu telegrama da •
nossa Embaixada em Berlim, in-
formando haverem chegado *
Koenisberg, na Prússia Oriental,
os seguintes brasileiros proce-,
dentes da Polônia: Emilia Szes-
laolas, Radonlsha Wuyçlfc e fi-
lho, Mieczyslaw Kldllnskl, Felix
Brzoslek, Henrique Kldlinskt. ,e
senhora, residentes em Curitiba,
e Henriqüèta . Adler '/ftoseh,
RancH e dois filhos, residente*
em Pernambuco. ___
O BRASIL NA FEIRA DE

_ NOVA YORK
Nova York (Setembro, -via,

aérea) — O Pavllh&o lo Broatl na
Feira Mundial de Nova York, ÍOI
sede, Quinta-feira, de uma. ren-
iilao dos membros da Convença,o
Anual dos Componentes das In.-
dustria» do Café, representando
cerca de 90 % dos que tratam
de negócios relativos ao comercio'
cafeeiro, rios Estados Unidos. __:__O Comissário Geral do Brasil.
Sr. Armando Vldal, proraegulndo
sempre no programa de ampliar a
divulgação daa coisas brasileira»,
ofereceu o restaurante do nosso
pavilhão, na Feira Mundial. d.»
Nova York, para um coefc-fait qu»
se realizou, sob pa auspício» d*
Convenção, comemorando, o... Dla
do Café", na ,World*s Fair. (data
oftciall e • a que compareceram
quasl todos oa comerciantes aixtr
dustrias do café. de todo o ter-
ritorlo dos Estados Unidos, delega- ,
dos A convenção realizada em
Nova York. ¦*•',

Além doa elementos de que aa
compõe a" represe nte. çfio JaraaUWr*
a World's Fair e do Br. Burlei»
Penteado, representante do -'D?.*-'
partamento Nacional do Café,' noa
Estados Unidòa é adido financeira
do Brasil, ria Embaixada d» Svaa-.'
htngton, viam-s« entre" on presen*»
tes: >

Srs. George Thlerbaçk.-«c«p_
eleito presidente da National Oo«
fee Assoclatlon. em SSo Francis»*
co; Herbert Delafleld. d« Chie»-
go, antigo presidente da Cof«< Ajs-,
aoclatlon de Chicano; Mr. Dela-
flcld, Ja havia visitado o Brasil,
ha alguns anos. por convite de
Departamento "Nacional do Café:
Mr. F. W. Buxton. da. Amerlea
Cofee Corporation: Mr. Koy Mun-
dec,- chefe da Foodatuffs.Divl-
sion. do MlnlBterio do Comerei»
doa Estados Unidos e espedalmen-
te enviado pelo Governo amerlea-
no para fazer parte da Convenção.
O Sr. Roy Mundee é, além dla-
so, o encarregado direto e respoft-
s&vel. Junto ao Ministério do Co.
mercio. por todo o aervleo de M-
formaçüo Oficial do Café no* »-
tados Unidos. Estio tambem a «eu
cargo oa trabalhos de "Estattstl-
ca do Café", mantida pelo- Go-
verno americano: Mr. I». *•
Cunnlngs. da firma cafeelra di>
Suo Francisco. Folçer Cofee and
C».: Mr. G. V. Robbin. d» Ca-
lirornla Facking C". (Del Mon-
te): Mr. J. S. Steltwr. de J.
Aron and Ô».. Nova York: Mr.
D. Roussel. de Hard and C8.. da
Nova Orleans: Mr O. M. Shitt-
ber. da Morcy Mercantlle and C?..
dc Denver. Colorado.

ESTRADA 
"dÍêTrODAGEM

RIO-BAHIA
Com a presença do Sr. Presl-

dente da Republica. Ministro d*
Viação. Interventor Landulfo
Alves, altas autoridades civis •
militares, deverão ser inaugura-
dos por est_ próximos dias, du-
:_Vos kllometros d<V nova ro-,
dovia que ligara este Capital ao
EcUdo da Bahia.

^*$%s|ÍÍif!
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IVERSAS NOTICIAS
No Palácio «K> Catete eotlvérotfi.

hontem. em..cortf«r«IMs'a *.-A_'
pochorom ^rno.r^tmi^ríU_áa
Republica, oi I
pos, Ministro <

i.C«m-
alta* autori

igpnpu na eu
tro da Juvtlva • Ousta- um moderno» a:

*o Copenomt, Ministro da Edu- òolar. construído
toçoo. '-

. O Sr. Presidente dá Republica
iwcebou, hontem. em audiências,
so Palácio do,Catete, o Consclhel-
ro de Embaixada Heitor Lira. Ch«-
íe do Dlvlslò .Político é Dlplo-
jnatlcC do' Ministério 84» Réfá-
côeo Exteriores; e o Juiz Ribas
Carneiro. - - * - .- _ . . • •

Esteve, horitém. i)o policio do
Catete, o 8r, Manuel Arroyo, MI-
nlstro Plenlpotenclorio da Ouote-
mola, nesta Capital,, oflm.de o«o-
decer ej> Ch.efe «Ia. Noçáo ãj.íeHr
citoçõè* oü< _J_. me .çnvioij
por oçáslío"" '" '
seu páfs. .

da festo nacional de

¦#*?

tórí^Il ào fcaúi, S
(fe que, com o com]páieetmnitoao -atado

áa_ Valenç»,
MMb&çáô

o durante acom o município. _._
•olinldada o nome dt. Çhefé <toNoçáo. .•Manado «on^Bând* sq-
tuslosmo. patriótico;. jpélp Sr- Jã-ceb' po Dom JoSé daòpor do Afim-
seco e Btlvo, agradecendo a «ati-
vánte «tenflto de S. Ex., fazen«
ao-íe ;r»ãiypttiter _>a, sua; cosa» ni

FREUD

leral nó'
r,Oi melhores
pela íel,ldd*«r>

JÇx.,:...» pelç», ,í>r.
^teU

No falaclp do'Catete estiveram,
hontem,, os &s.,.p^iétóVltts
re6 Vicente ; prrfflKmtèriragibé,
do Tribunal de Apelação do' DU-
trlto Fedorolr Edgar Costa, cór.
,-egedor. d& Justiça local; e Goulart
le OUyfllro, nora ogrodècér oo 8r,
íresideníé da Republico o visito
>lta por S.. Ex. no Solhado, ao
Pólaclo do Justiça.

Foram assinados, décreto6 pêloSr. PrcsWéjité da .Republico, ápro-
vandò projétòs e orçamentos: nSra
a constrüçSo. mt ,gAde. dé" ferro,
para fechamento .de uma ares, no
porto de;. Manftüs,. aberta:, çoá^ .á
dcmoUçipio do .traplché Wltt. ná.zona resíryada.fts pbrós.dó mesmo
porto; referentes ao trecho El-Cormén-RobbrlS/ com o cxtensSodc 151. KUoçn.ctros, cujo .cónstrü-
çfto est-i orçada ha importância
rio 29.88í:6f}7?l51, dr. Estrado;de.
Ferro Brosir-BóTivKr roláttvoü â*
Instaloçftí), di; dois . tohquêS_,pflr.o,rtlèo combustível jih AÍRjüóa. fioporto clõ Santos, ria Irnportaflèif*
total, 'provável. de 2.958:358Saíf8:.
pora á. construção* dé uni 'tropj.-
che pSra ò desembarque .dé rqí?.flamavels. nò porto de . Paraná-
gui, tio patapft,, até.a importan-cia de. 1.873:0OOSÓ00,- dis abris
que ainda ífíttom pata' *' cònèlú-
sfto do' rftníál de AJépjréf e á Qua-ral. da, _Rêçte, de, Viaçfto Férrea
Federal dó Rio (Qrandr. doLSíll.. h'Simportância, .total de 2.;ÒO0:006l>..

O ãf'., Presidente ;'di'. Rapubllc»recebeu' dó :Chefe da Mlssáò Mt-lltar Argentino,, què ..nos. vlsltóii,
o seguinte telegrama;.. .'. .,.•".''.' .""S. 'pitúlo. 23 %-, Nò- mòfíiéntó.em que a' Missão'; Militar, qué ia,-'
nho a honra rie presidir,,. se dls-
põe ,à regressar o .Buenos Alièi\\é-me ..grato^ especialmente, ápre-t
sentar S ...V. . Ex;. si erípréssío
de minha mols-olta consideração, e
de meu _ipelhpr reconhecimento,,
também <sm noriié.do Exercito.Ar-;
genttnò pelas,múltiplas b\ iriólyi-
davels, demonstrações de ¦ afetuosa':
amlzn^ç recebidos -hçstò ;hobré,
prospera, é gerie"rpsa háçãõ' irm'a„
cujo progresso evidente tfto nò-
tavelmênÈe se acentua, sob a suá
dignlsilmâ presidência. ^— Gullltr-
mo J. Mohr, Générál ;dè Dlvisíó
Inspetor Geral do Exercito Árgch-
tino".. . .,.¦¦•

Arcebispo
6r.,- ,Inf'-
voto» que
pessoal de IS. J?».;,. > pelo, Sr.
J, Junqueira Botelho, conírotu-
landorse com. 8, Ex,. pela áiílmi-
oBros compleihérrtWef do porto d»
Ligupo:. paro O. 4eaerobaraç«j: da
lnduítrl» corbón ifero, catarinense.
}_:Ó àr. ftéshfí-tè tfi-**4<i611e»
recebeu o aégúittté txUagtittta::"J5. ff««J6.-a» ^ y«fhó.:agrar
deòér a V. Ex, o generosa escolha
que .at_i^mUd___tO'"*.«*
meu nome poro substituir o eml-
nente Presiaénté Epitoéio Pessoa
no ' Comlísío Permanente de .Oo-dlficftçio do Direito Intemocionol
Publico, Ná hora ángüitlóij* em
que 6 mundo ooslst^-umo gnerrádeShumano, procurando reíòlver
coriflltOB internoclonois, ¦ mols do
qüi nnnca devemos .persistir no
luta pelo Direito e-pelo Justiça.
Attncloéoé oumprlntéhtõ». —
Jose CdrlO).'dt Mabedó Sbaretf'.

';;-. 
¦ .•:¦¦¦¦ .. •'. '.«:.:¦ ¦>-¦'' Éni; conférêfici* corri o Sr.

Ministro at Mattnha estiveram,
hontem. os Almirantes J6sé'Má--
chadò de Castro é Silva, chefe
do Bstàdò Maior W, Armada;
João Pr&nélíto de Azívctfo Mi-
ltfhtsí,. Diretor, dti Pé*s6al ¦«*
Arfhádá: •• Bàhrijuiatf . .de - Mílò
Briga dê Mendonça, Diretor de
Pàíendà da Armada; « Américo
Vieira .dé Melo,- Diretor da, Es-
Õ6I9 NavAl^ ?ne<Mco« Dr. .<$,_Jio
Jòíduíwí TOjW dá Sflva., ptíettrdà Wü_é ,Nav41. e Alüírto ..
Cunha Pinto, firâsideiíté da 06-

Do Embaixador
Urugiail .rêcebéú do • Brasil no

Chefe da Ná-
çío o seguinte telegrom*"Montevidéu, 22 — Tenho tihonrado çómuriicor õ.V.1 E». ^uéassinei, hontem, ã -nõité, éòm o'ilinistró dós RélttçSés Ertérioté*do Uruêuál à ato definitiva doaprovação conjurrtá doí governosuruguaio 4 braíileln no acordocambial e déclõraçía anexo òósnegociados.e firmado- é qué estoucerto,,'hftb de marcar, umo fase
promissora e : féllz. n«s relàçééscomerciais éntré ó Brasil é ó Urui
guoi.- Cpngratulo-me, com.. V .-.Ex»-
por rnols.esse otô do sén governo,íazendo-íjmé • OcóS«pannár«. iiestés.sentimentos pelo Ministre Chsr-Iene que. tonto e . merécldomèntè,recorda tf*., üj*. Saüdoçôes. —
Bafísfn Littardo,. Embaixador dóBrasil''. ..

Foram .enviados Sr. Presidente dâ Republica: pHSIõSr Leonldas d« Méló, Intérvén
telegramas' oo' ,bí"*

missão de Metalurgia, e <iué tra
taram de aiíuntos aue prendem
sis rep,à«iíões è Éómlásôes _xié
dtriáém.
': Dé órdeSi 4o' St. Presidente
da'RéptiWlca,.o Sr. Ministro dA
Marinha mandou, aráuivár* 6
fnemorjai-. «qu« • ,íói diflíidb _áó
Chefe dâ ííawó. pila Uriíâò' Be-
neflcerite dóé Taifíirtts da Ar-
mada. *

Rcáiizoü-Síi ííontéifi, âí 12 ho-
rtis, nt< Gabinete dó Sy. Osvaldo
Aranha, Ministro , das. Relações

,Exteriores. - o .posse, jlo^riovó .Se-
cfetõrio.jOeial í do • Itemaritt, Eãi_
balxador* Maurício Nâbücò\ Ao Oto'
càmpirecéráró; íléni dó Sr.. Otávio
Ainadêó.- Erftbalxodór da. Argéntl-
na, o? çhéfes de' Serylçó é 'tódó
o fúricíoriâUsíSò ao Itãmafotl.-

A^ós. a, assinatura, pêlo Embál-
xador Maurício Nátiüeo. dó terrrió
dé pòs'seu ò Mirilâtfò Osvaldo Arõ-
nha saudou ó novo Secretario Ge-
rol dó Itomarétl, com élóquénté
discurso.

O Embaixador MAUricio Nôbu-
co respondeu, dizendo qué aspa--
lavras tio eloqüentes quinto ge-
uéro5as â6 ministra Osvaldo Aro-'
nlía multo o havlom cómóvldó,
«Juntou qüé, durante üm quortode século trabalha nó Itemarátl.
com oltnmáratl é ocl* ltUfnarotl.
E' o que s« propfie conttnuor á
fazer," ' *• *'¦> : . ¦

Logo depois dé cnipóssádo. (j
Embaixador Menrléló Nábüco re-
cehéu. ém seti- pdbljíctéj oi- cuni-
ÍtrlméAtéá 

36 ""fürtelonallsmò dó
tamarotl. -:

';"", ' '.'~ *• '¦ •'•¦-*¦ • 
:,

,l.Esiéye: réurildá' hóíitem, «d Móh
t$e, séfti á prtslflíifcladó -ri I*án-
clsoó OampoS, Ministro dá Juítlçs,
a cómUsáo cspecliil encarregado dé
elooorár o . snté-projeto de ór«á-
nlaaçío Judiciaria do Óistfl-.o ré-
dérol, composta dos Srs. Deséni-
bargador Rrédéricó Susselsihd. Jula
José Duârté e .prótéüor Flladélfo¦Azevedo.

Wórreu SigisftiUnelé Frtürf.
-*A noticia lacônica Irradiada de
Londres pára' fi rétto do mundo
confránglu deiôlõdoramente o eo-
raçío dó humanidod* inteira, fa-
rendo-a vòltar-se dt pronto para
s figura vènérònda • ' Ilustre do
«abio di VlènãrbanidO de sua pa-
tria para cHSo «jfrongeiro pelo
crime único dé rido ser ariano
puro, é, por isso, incorrer nos iras
dos qué déflagaram a edmpanha
<jhti-«érnlta' riâ Alémdnho,

Chefe dé uma escola que re-
vélucionou por completo tudo
quanto existia èm matéria dè són-
dágens da alma. huniand, Freud
foi; desde o inicio dé sua correi-
ra, um devotado, obreiro da scl-
éricla : vivia porá élo, por elo se
exauria, tendo sempre, rios olhos
â cfiòmà da sua* dèVójjfió pór elò.

Discípulo de Chorcot,' e. tendo
bebido deli ds' Iiç6es mãij fécuri-
das, Sigismundo Fréud era consi-
dèrado ó mais sobio dos pjico-pa-
toíógós dós tempos modernos, «
méitrç dé. íjüantos, desde o alvo-
réeér do 'século 

presente, traba-
lhetrri pór desvenda"' oi fundos ar-
canos dd olmo.

Sua vida foi ürriá continua é
èsíslendenté sucessdo dé fatos ém
qué a Bõndòdé, a sciénéia puro,
á constância, cr fidelidade, se
pirmeidm nó labor Ca frõbalhdr
pdra qué ós hóménS, é, pórfãntó,
â *idó', fôsáerii Códá véz menos
impérfeitóá.

Neste ideal éle viveu é sé córi-
sumiu. •

Á chèirnó do i.dédl;. entretanto;
não sé àpãdóu fo sèu coração.

Ai pérséguiçeei riâó ' O abate-
ram; . ;

Os. irilMigós rifió ó fvencérdm.
Sô d ábdfè*u'' é venceu a morte.
Ele, ã despeito da idade, éra

ainda dos poucos sonhadores: Dos
poucos sdhfiâcl6:rés ^ue ainda ha
^or éssé mündò.

Os 0'diós nâo o cegaram. O
déspêifd rtõó o Conheceu.' Nfio
sé,1 lhe fótórh dos lábios as pala-
v.fds da éiperànço e do amor.

Morreu cohio um justo : im-
Óqisivel Onté d morte,.do mésmó
modo porque vlvéfó entre.os hó-
rriéns — impassível !
/ Impassível, sereno; tranqüilo,
arilé todos os crimes e moristfüo-
sidódés dum século ém que a fi-
lãucia, d férôcld, a ambição, são
6 apanágio dós grâridés hóméris I

JOAQUIM TÔMAZ

COISAS DA CIDADE
CAMPANHA DS BONS

. .COSTVHBS

Ha dlos o Policio Especial foi
chamado o Intervir pora dor cor-
retlvo o um grupo de Indivíduos
mal educados que, A noite, num
dós nóHóa arrabaldes, ofendiam
dom pálavraá obcénos, os famílias
em passeio;-Iníelleménte, ha. multo o quefazer na nossa cidade em mate-
ria do regrai dè bons costumes.

Nos praias, noi cinemas, noi.
pontos dt parádá de bondes e de
ônibus, ná* estações de estrada dé
ferro, nos bancos dos Jardins, nos
ruas óndé o luz das lâmpadas
elétrica» mal atravesso a copa
dás árvores, a desfaçatez eóm queindivíduos abjetos ofendem a mo-
ral publica, atinge ás ralas do
íncrlyej.., „, . '"¦•';'¦

Semelhante estado de coisas
èsti pedindo severíssima campa-
nha repressiva.
UM ÀBVSO NO JNTÍmtÒK

. DÓS' ÔNIBUS :':¦' : .';:
' '—Vijcê.já reparou que no ln-

terlor dós ônibus ha uma grandelacuna? ' ...Só uma?!... Encontro tán^
tas!...Perdáb! Náo sejomos exage-
rádoí! - *

Ha três categorias de ônibus: —
aé bons, os sofríveis e ós ruins.
Mas o que vem so caso referido
A o lacuna em apreço, existente,
por sinal, nos três classçs dê òhl-
bus ho pouco mencionado».*— Qiial è ela, então?E' o folto de um aviso', ém
letras garrafais.,. com os scguln-
tes dizeréé:.— "Prebine-sè aos éé-
nhores passageiros que, cõth ex-
cepçãü 06 ultimo banco, no qual
podem sentàr-sc quatro pessoas,nos demais, o espaço è para duas
pessoas".«, •-— Compreendo... Hò multa
fonte, 

dé bela gravata c camisa de
Ina trlcolinc, que se esquece da

lotação do banco quando o en-
contra desocupado, e escancara as
pernas é lê Jornais como sé At-
tlvesst ém casa, numa cadeira oe
balanço...

O pior é que essa gente fica
mal humorado, paro nao eihpre-
ger óütro termo, quáridó álgufti
outro passageiro o vem incomodar
paro pedli o direito de tambem
séntar-se...
A ALTA DOS GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS

"Ilustre Sr. redator dé Coisas
da Cidade,i do JORNAIi DO ERA-
SIL — Rogo n V. S. Inserir riá
sua vosso o .apélò qué faço nesta
hora dê Incertezas pêlo berii éõ-
tar dá população, aos preços cs-
corchánteò de artigos de consu-
mo, por parte de certos arma-

zens (jue pbr goearem a fregue--
zla do* obootodoe, vendtm oo po-vo o* meamos gêneros que em ou-
tros' estabelecimentos . obedecem
aos preços tabelados pela rcpsrtl-
ç&q fiscal.

A .manteiga com-sol que em 31
de Agosto custova 10*000 passouo 12* e sem sal de 129 o 141 d
kllo; oa bátátos á 3SO0O, o xar-
na 

4*600 é assim ocorre a
5S o* Outros gêneros com um

aumento de 200 réis o mols em
kllo sobre os preços cobrados pelosoutros armazéns do centro ê ou-
burblos do Cidade.

Outro cblsa em que achei muita
graça foi a Empreso de Laticínios
oficia: ao Tribunal de Scguron-
ça, prometendo . rido levantar , o
preço do lélté, quando os preçosatüáls Já atingem nivele astrono-
micos. ¦ ' 
„ Por. táo grande .rósgó de bene-
yolcnclá .mereceu çaldroaos élo-

âs 
"d '

áde
EstA demorando o aporeclmen-

to do novo tabélamento dos ge-hegos do coníunio.
Que. náo tenhamos o "porto do

ntótitaríhâ"V.. ¦' ' '.; '.,-¦;;.
No tabélamento de artigos da

lavoura vimos uvas a 6*000, sem
especlflcaçfto..

Em Joguéráo, no orio passado,tíoVom, dè graça, uvas de toda
espeòle; ,.;'...,.

¦ Multo grato ficarei a V. S. pelofavor dê publicar este Apelo é dls-
pbriha do créádó c Õdmir0{i"«-. ^=
Jesuinb Felicíssimo",
COLEGIAIS "GAZE-

glós^dé âlísüns «írgáóá d* pübll-

INTERCÂMBIO
Nfto pretendemos passar emrçvista todas as formas possíveisete Intercâmbio, nem analisar ot

fatores capMws de raclliu-jp em
mfeterlaiis, Intelectuais e própria-mentfe morais. Para liso nftobastaria um simples artigo: se-lia mister uma serie, o due òtànos interessa é apenas o papelquê ó cinema tém, e podèri ílnida mais ter em tal domínio.

TE1ROS"

Ós colegiais "gazeteiros" contl-
miam o encher os salões dc ci
nema. dé bilhares e as alamedas
doi nossos parques nas horos dos
trabalhos escolares.

Náo haverá boletins semanais
que informem'aos pais desses me-
hinos vadlos a nenhuma assldul-
dáde dós mesmos As ãülas? ' „„„„ «.„

AlláH. é bem pbsilVel até que Ç8?*3- ,<í_1. _._ nssbeu Uhg; áquál
oa ropáíólos poubo(amigos dos II- '"' ¦v,"->- * "'-"¦' -'
vros estejam sonhando, desde Já,cóm umo promoção "automática"
de classe, nó fim dó ano, ent vir-
tude dà gtierrà iurò_aèià...
CAFE'S INTRAGÁVEIS

O PAI DA GINÁSTICA | COMENTÁRIO
SUECA

Este ano comemorou-se, ém
Estocolmo, o centenário da mor-
te'do famoso, professor da gl-
nastlca sueca Per Henrik Llng.

A comemoração constituiu em
um festival ginástico interna-
oional que, por sinal, fòl o maior
até hoje efetuado hò mundo.

Esse festival, Iniciado a 20 de
Julho Ultimo, terminou a 4 de
Acosto passado, nele havendo
tomado porte 7.300 ginastas de
37 paises.

Nunca houve nos concursos de
ginástica dos jogos olímpicos
concorrência t&o numerosa. An-
tes, pelo. contrario, àquele hu-
mero deixou, multo longe todas
as grandes concorrências até
aqül registradas.

Homenagem tfto excepcional
ao "pai" da ginástica sueca de-monstra que ela por tbda a par-le-dd mundo é largamente cul-tl«adh.

So a Dinamarca enviou dois
ÍH.tflnastas 

— á-niáidr éçulpfc,Suécia; cerca de 1.400, entrehdmens.é mulheres;, a Alemã-riha, 1.100; a Norueija, 600, ia
Orft Bretanha," 250. Essas, fòiram as maiores representações.

A. America do Sul mandouapenas dblegfcdüs para 6 Gón-
gresso de Ginástica, realizadodepois das exibições. Aliás, sóse fi2eram representar o Chile eft Colômbia.• O festival, que sè, rèaliáou. noestádio da capital do iréino és-candiriavo; foi. inaugurado comum desfile, na presença da CasaReal da Suécia.

Outras manifestações se efe-tuarám ainda em comemoraçãodo centenário do "pai" dâ gi-nftstlca sueca: a inauguraçfio doseu busto haquèlfe estádio, áInauguraçfio de ünià , placa noAjuntamento e, finalmente, ainauguração de uih triuseú na

—*1

l CINEMA

Pí6tito
haver tornado, familiar a quão-toa freqüentam £í ju_è__, deipYo-
ièç_ ps fÜmés; wèrmltèm q_eos povos mais afaáitaos gçogía-tlcftmentese conheçam 5e mò-db minucióito fe fcxktó, stm Sés-

Mos qüe cofé Intragável, to-
má-se oqul hCsta casal!
. — Pór Isso méàmo íàçd tnuito
bem em náo dõr os meus duzen-
tos réis em vorlos estobelcclmen-
toa da cidade que eu bem co-
nheço, nós. quálé sé serve á dleh-
tela Umá pequena chlcnra dé ti-
záná requentada com o rotulo do
nossa saborosa rubloceá...

QuOis sâo êlcsV
O publico que os coloque

há sua "lista riégrá", pòr lnter-
médio das ImpòsíçOCí dó próprio
paladár..;—• E' o qu« vou ptissar & íá-
zer.

tol abeftá: ft Visita dó publico.

O PETRÓLEO NO BRASIL
Chegaram Sábado passado aRecife, procedentes dos EstadosUnidos, os engenheiros ArdleVictor Hill e Charles Rosfe. òs

quais fteábám dè ser contrata-
dos pelo Conselho Nacional doPetróleo jpara proceder a estudosé pesquisas petrolíferas . èmBahia e Alagoasj respectiva-
mente;

O Sr. Ardle Hill jft seguiu paraSfio Salvador, indo por via fer-rea o Sr. Rpis para á região dorio Dócè, aíini. dè se encontrar
com outros engenheiros quft fòf-mam a comissão contratada naAmérica dõ Nòrtê pelo Governo
brasileiro.

Mais duzentos e vinte e oUo milhões
de lili os dágua por dia

Ú presidente* diretores e altos funcionários do Banco do Brasil
visitaram, hontem, os novos serviços deiabastecimento da cidade —

A primeira etapa dos trabalhos devera estar cònctúida
no próximo mês de Dezembro

divertimento qüe se integrou deflnitivamente nos habito; di
grande ^ftsfck, ft<^iVeí'irtod_ii
as bolsas, ainda ai menos favo*. Irepidas, em todas as classes eidades,; no. campo è nàcidadèínb litoral e no cen;ro, èm qual-quer dia fe em horas múltiplas
que permitem cscolha> Nfto hahoje indivíduo, por mais igno-rante de geografia qüe ó supd-nhamos, que nfto tenha visto natela as regiões principais dò pifa-hfeta: capitais européias e ame-rlcanas e até de outras partasdo mundo; rios caüdalosos, cai-catas e. grutas, vulcões è gelei-ras; o Saara e os pólos; òs fun-dos submarinos e as altas re-
giões da atmosfera, ás raças
africanas ê das ilhas mais ,rémú-tas do Pacifico; alfeln de ouviroi idiomas que entende, ou nâo,
e atè p esperanto talvez; è ainda
a melhor musica doe maiores
mestres, a palavra dos grandeschefes de Estado, è as noticias
doi acontecimentos afe tôtíftordem ocorridos nas cinco par-tes da terra. Jornais cinemalo-
gráficos òu tapetes mágicos ft
Fltzpatrick: que abundância de
vistas é que riqueza dè nooõesi

Açfto constante, sem maior és-
trèpito, mas lenta e continua, nò
sentido dè dàr aos homeni uma
idéia da sotidariedadè dos inte-
Iressès è das repercussões ém ca-
da povo dos fatos mais gravessucedidos noutros paises. Sem
falar na vulgarização das cõn-
quistas da sciència. dás, lhVèn-
ções. exposições ünlvèhsals, fetc.

Por maiores que tenham sido

e^lnda selam os.jnales.causados
Pé'1*, ftbusB dfe certos pròdutore»e exlbidorés %(e bem sabcmçs que«to reais e dai a nocíssid*de áaefettíur», em todos os países) nâolw netar. os relevantes servlçw
qüe b clrtémi presta á difusão dacultura ç .á crescente faculdadede uitercambio, dentro db propnopais e na ordem internàploual.
«ÍL 0ií;*** lònstitue um do»mkti fortes agentes de ftproxi-
TOMftò.é dé.mutuo conhecimento«sus _ssrs_£t8tt%ê
bem eònjuguèm .«* «eus es-
iW «SUMJto? yêni pugnápdô&$ _f?__f^e_L^hilbVa_iò
cultural dás «belWfdei. A con-
Jugàéjto.doi Wíprcps >q^ se.tor-nltítilina deesâÊ^rais apjáüsòls *
». #xftMfend_ itfí^cada qual èoh-

a tnalor de todos.
%:r|tirlaaõ. de.cihèmà da

vélto mMpr.de todos.
Õ s^rítiriaaõ. de  ...
çfto. Católica Brasileira nfto 01-

isflS» *tíÇ WPectq do. jrqblema.Muito .pelo, contrario ise tferii es-toroado pór entrar fem rèlftçõèii
çwm.OB vários centros amerlçi-no* e europeus que se ocuparácom o assunto.. E; gratüsüno re-
gtetrar que este dèsèjo tem sldòoòrrespondidO perfeitamente , e
Jft se acha o Secretariado èm
pefniutft dè publicações è ífl}cambio de boletins com ai obra*do. Norte.* do Sul da Américaèncarregadafc da censura dè til-
més: a Legion of Décency doiEstados Unidos e a Legiôji Me-
tícana e. ft hegión Colombiana.de fa. Uecèteio. Igualmente Sftcorresponde com o Office. Ca-tholique International du Cinç-ma .(da .Bélgica) e com outroscentros europeus.

Dentro do próprio Brasil cir-eulà. o seu boletim .mensal ferátodos oS Estados, dè Sul a Norte,ê a (ídrrèipondenisía ièmànftl o
prova, com eloqüência.
.. Oxali cada véz thàis Sè dèsèn-
volva esse irttercambiò, háíciohÉil
e internacional, o cinema è orftdio suprimem as distâncias éfazem de todo o globo üm vasto
auditório, jft qué o* filmes sftolambem Sonoros é nâo entram sn
pelsolhoà. Prazà ã Deuí i'è ei»
treitèm, ààilm rhàü os laços da
solidariedade humana, ém base
solidamente moralizada, è _>h
possam Èhfiífi èntèhdèr melhor
òi homens dè todas fts latitudes
è longitudes;

JÔNÀ^ÀS SERRANO.

ATOS DO GOVERNO

0 N-l sofreu um acidente entre
Alfredo Vasconeelose Bias fortes
Toftpàfètíi-vario-1 caVrcs; dóíHôtüfnò mineiro ê

; houyj dez- feridos:^— Â riírBtpríà/doXèWtídl do

réápònêâvéis ¦*-«=—-—
Régi«trOU-sè, horitém, málsumdesastre de. gratidés proporçõesha Unha do Cèhtró ifà Centraldo.Brasil.-. . ; \
O N'i; mobumò mineiro. • quèpartira, .ante-hontsm, 'fts -18-ho-

ras é'-30 mlnütõs, de >; AlfredoMala, rumo a • Belo Horizonte,ao passar, alta madrugada ^-
cerçá dás 4 hòitó — pelo kilo-"letro 390,'éntrè às,estações deAlfredo Vascònóelòó, è Bias Por-tes, -tévè- parte dã sua óompo-¦ bíçío deScai-Mlãda, tombando
dote cftrros-donHltoílos, cheiosdè pá4__gèlròs; o càTro-íèstaÜ^raneè, e o ¦ caitõ-cõrfélo;

Oomò é fácil dé tóia«lnar, oacid;e*te. ocorrido em hora tftoadiaètada, iniándo quasi a tótft-lídftM'. ,doé viajantes " 
dormia.'causbu grande pânico 

'_. 
provo-coü iOníUsOès. muito naturaisent íHttiíeBes oriticas como a

_u_ si vè*iüCa,
Dai terem muitos passageiros

.««-'nonièh*, senhoras ê creanças-.-tomados de pavor, procurado
íe.àtiràf áí linha, no aUséió de«sçftW* ft morte. '

.aè-:.nfe? sè . verificaram * casos
fatal*,-houve, tõdàVlái- alguns«•Jtatèiii.íeíidàs^.maswm êrá-vidade.

O ftumero de .vitimas atinge,
pettundo as primeiras informa-
COU, â der., na maioria, senho-
fa*.

B tóáò porque, com o tomba-
m_0tô do» cárròs-dofmitorios.
todòa os seus ocupantes foram
projetado» dos respectivos leitos
BO SÕlO.

Nfco Se conhecem os . nomesdeas-s vitimas, porque a adml-
nittfaçáo da Central do Brasil
os «oebeu. , ...-¦'t '_\. "

Oe feridos tiyerapit os primei-rte McorrOe médicos no próprioloéaljio •oidente. preatados perK« Drâ. Ç»vâldõ Portino e An-Y*jo Wguèirtdo, 4ue ioratn so-lleltadOé dfe Barbacena para esse
íi».

O, N I.erá puxado pela loco-
motiva 3«, dirigida pelo maqul-nlata Joaé l_ustlno dos Santos.Dev«-sé. em grande parte, a essefuncionário nfto ter sido demalorei proporções o acidente.*' que. o maquinista Paustinô
dò* Santos, logo que se apercebeu
o «ieaearrilamento. com notável
autue frio e grande proíicien-ci», foi paíando lenUmente aíu« loeomouv», para evitar cho-
quê* entre os carros, descarrl-
lados e os que se mantinham en-carriWodos.' •••

NSo tt**, luso e maior teria
eidò a extensfto dò acidente.

, Ao <júe parece, deu cauisà aodescarrilamento a negligencia do
guarda-chave que trabalhava ali.
_0 Hl nfto f|* parada em Al-íredo Vasconcelos, nem na Es-taciò dt Bias Portes/

Por lsáo. a sua marcha, comode costume, era \-t\M_. rtc vez
.411» sò ia parar rm Rer*aquinho.
£"_ * ug_è_?íta5ao após Bia*
forteBj»—•

__-.. .. ,1_

• A chave, tudo - leva á crer,nfto estava firme' é Isso teriaresultado ó descarrilamento doscarros. A lcedmotiva nada sò-
frèu. . v. ': "'-_: ..-- ¦¦•;«-¦..

Para apurar dévidameritè acftusa dè mais esfcé acidéiité. à
diretoria da Central dó Brasildeterminou á . Comlssftó Centraldé Inquérito 0 inicio das slndl-canelas, para punição do séuresponsável, ou responsáveis,

: .^so, A<_>e tevê conhecimentodo acidente, ô ftgénté dé BiftsPortes solicitou socorros para o
Sêguilánl, entâò; dé Laíayéttèum guindaste é pessoal habilita-do,, que trabalhou durante todftá manhã, até cerca dé ia horas,

quando deu por terminada ásua missfto.
A' exceção de um unlco carro-dormitório, que ficará muito tia-niílcâdó todos os demais íoramehtárrlladoS e proaseguiramviagem; até éitft-.Ofcpltál. <;>_

¦ Em conseqüência* do acidente,a administração da Central doBrasil mandou suprimir os trensS a, êhtre _afayétte è AlfredoMaia, o M 5, entre Santos Du-mont e Laíáyètte.
O R 2 .— rápido mineiro —

chegou a Alfredo Maio comatraso superior a sei* horas.

Falando ao* jornalistas quetrabalham junto aó séu feablné-te. o Or. Valdemar Luz decla-rou-lhe* què,.dévido a um déféi-to nos aparelhos telefônico*, sómuito tarde tivera noticia da ex-tensfto dò aéldente ocorrido nokilometro 300 còm o Nl.Acrcséentou qué o fato nfto ti-vera a gravidade que a principiose supunha, pois um único cár-ro da composição havia tom-
bado.

Quanto aos passageiros feridos,

CASAS VAÍÍkO__ COMER-
CIARIOS

O Sfe.. MÜfflBTRÒ DO TÍRA-BALHO _'. INPORMADO
DAS PROVIDENCIAS Tf>-MADAS PELO I. A. P..C:
O Sr. Mlnlifw» do Trabalho.esteve, hontem, no Instituto deAposentadoria è Pensões dosComercferios, onde com S. Ex.üespachou o presidente do me»-mo Instituto, Sr. J. P. Macha-

ao ak Wlva,Parte do despacho foi a«*U-tida pelo engenheiro A. Du-
pratl. Chefe da Carteira Pre-dlal do I. A. P. C. qus fee «oMinistro. junUmente com o. Sr.Machado d» Silva, uma íxpo-siçfto das ultimas providencia»tomoda* para a construção decasas para os comercia rio?.

A áltá administração do Ban-
co do Brasil* viáitou hontem
ãá obras para o abastecimento
dé água da cidade, que vem
sendo realizadas, sob seu flnan-
ciáménto, pela "Adutora Rlbèi-
rfto dás Lages S. A.". Manhã
cedo, deixaram está Capital.
em autoirióVéis, os Srs.¦ Mardues
dos Réis, presidente daquele
estabelecimento dè crédito; Pe-
drO RacHé( diretor da Carteira
Comercial; Carneiro dè Men-
dõhça, diretor dá Carteira de
Redesconto: Vieira Machádb,
frérérité dà Agencia Centrai;
Tàncíédo Carneiro, âltó íunclo-
riário do Banco: engerilielros
Férnàhdó Martins é Rafael Dü-
tra, flâcálS; Ministro Edmundo
Luz Pinto; Augusto Frederico
Schmidt; Jornalistas Costa. Re-
go, Elmano Cardin, Hòracio
tíártier. Vitordò Espirito _an-
to è Nelson Carneiro, acompa-
nhadoS pelos SrS, Fl-éderico
Dáhrie, Laurí Conceição, Vasco
* Jorge dé Melo Feijó, direto-
res, e do Br. Caio Pedro Moacir.
Chefe do Serviço dé Escritórios
daquela Empresa. <, .

o primeiro local a sèr visita-
do éra o dás * vizinhanças Ua
estaçáo de Vicente dè Carvalho,
Ohde sé encontram os túneis
S é ,í>
AS PRIMEIIlAS IMPRESSÕES

Assim qut òs automóveis co-
nleçam a correr nos muitos kl-
lometros dé estrada abertos pela"Adutora",.afim de permitir a
colocação de tubos, se sente a
grandiosidade da obra, que ca-
nalizai», diariamente, para a
nossa. Capital,, mais de duzentos
milhões de litros dágua. En-
cérrádá ft fase inicial, de estu-
dos é dé traçados, os concesslo-
natiós do serviço começaram a
drenar e a nivelar o tènenó,
aterrando as extèúsôès alaga-
das, procurando formar as equl-
pés de trabalhadores, dillgen-
ciando para a sua Instalação,
resolvendo os problemas qüetemporais inesperados armaram
mais de uma vez. A impressão
inicial, de grandiosidade, nun-
ca mais sé afasta de quem vi-
sita os trabalhos da empresa.
Os kilometros de tubos recèn-
temente coiòcados, de 1,50 de
diâmetro interno, se interròin-
oe nas proximidades dos túneis.
esses com 9,40 de diâmetro,
Tudo é explicado, detalhado, es-
miuçado. O projeto inclua a co-
locação de dois tubos paralelos,.
podendo mediar, de uma para
outra, cinco anos. A "Adutora",
pòr isso mesmo, realiza ai
obras dé arte com capacidade
bastante para Atender ao ser-
viço, quando inteiramente reali-
zado. O presidente e os direto-
re* do Banco do Brasil soltei-
tam, a cada momento, novos és-
clarecimentos.' Nos morros.' do
Jaóues, do Retiro, da Formiga
e do Pedregoso, chamam a
atenção oe stànd-pipes, torres
dè equilíbrio que se levantam,
em melo is obra*. Nesses pon-tos altos sfto deixadas as deri-
vacões que a Inspetoria de
Águas aproveitar* para a distri-
buiçto do precioso liquido pelas-
diversas zonas da cidade. O dia-
metro dos tubos, nesse passo,
jft é de 1,75.

EM RIBEIRÃO DAS LAGES
Ot visitantes demoram-se,

máls adiante, apreciando uma
magnífica ponta de concreto so-
br* o rio Guandu-Assú, jft ter-
minada. Percorrem, em seguida.
os tunei* ns. 5. 4, 3 e 2. Dai
se dirigem até A Boca do JU-sente. Pelo caminho, param de
vez em quando para apreciar os
rtrviços. oue .*è ultimam. Pesa-
dos caminhões que conduzem ostubos. Operarine, «H, que osasíentam, outros, mais adiante,

qué completam os rèvèstimén-
tos dé outros' anteriormente coí
locados'..' Om ritmo trepidante
de trabalho em todo o pèrcur-io. A; estrada serpenteia, ago-
ra no plano, agora galgando o
Morro. Três mil e duinhentòs
operários, por dlã, éstao empre-
gados no serviço. Todos nàciò-
nals, muitos de Minas, um
grande numero dos Estados dò

bulação, que se estenderá porCerca 'de 70 kilometros,- já foi.
em vários trêôhós, submetida:'¦_'
prova dê VAlà.1Esceçâo,MêquB'''
tro téénicos ft-anceses, qíiá 

'dlri-'
gem a Usiha .Senador Càinafà
e das armações dè aço, para' os;tubos importados, tudo, no ser-
viço, é nacional, desde os pia-nos, os traçados, a coneesslonâ-
ria, òs engenheiros, os trabalha

Norte. Aprenderam rápidamen- dotes, até âo financiamento,
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Decretos assinados nas pas-
tas da Educação, da Viáçaòi
da Fatenda e do Trabalho.

L'm sspeclo do colochçdo dos nltlmòs tubos, no serviço hontem visitado
te cs seus misteres. Ajustam,de longe em longe, «um "cotove-
lo". Qb autos correm em dire-
çao de Ribeirão das Lages. Atubulação aumentou, para .nâò
mais diminuir. O, sèu diâmetrointerno ê d* 2.40. Finalmente,
a usina dá Llght. Assim que aempresa canadense termine asObras que vem realizando, semduvida monumentais, a "Adu-
tora" Iniciará a construção deUma calha de concreto arma-
do, que canalizará, para os seustubos parte da água salda dasturbinas. O espètacUlò al ê im-'
pressionante. transformado queestA o. vale numa grande ofl-
cina.

NO MONUMENTO
VIÁRIO

RODO-

A caravana dirige-se então ao
Monumento Rodoviário, onde os
diretores dá- Adutora lhe ofere-cem um lauto almoço, quetranscorro num ambiente da
mais franca cordialidade. Noves
impressões* foram trocados sobre
os serviços visitados. Acolhe-se
com satisfação a noticia de que,ainda em Dezembro, se nfto so-
brevierem contratempos, como
grandes temporais, a primeiractap\ do serviço estar4 conclui-
dt. isto r. o urimeiro tubo es-torA funcionsnrto, d* modo a
fornecer a cidade, por dil». 2M

feito, como se sabe, pelo Banco
do Brasil. Agitasse, entio, a
questão da Conveniência dè-Seefetuar, imediatamente, ft Segun-da etapa, qual seja a da colo-Cação do segundo tudo, resol-vendo-se. de vêz, o problema doabastecimento - dágua de noseaCapital. Aproveitando-se o queha, muito mais,íacil seria com-
pletar^se o serviço. Além de ou-trás vantagens, inclusive a daconservação da atual equipe de-operário se do aproveitamento
da fabrica de tubos, para Issoespecialmente montada, se accn-tua a de ordem financeira, aten-dendo-se a que o reinicio das

chassis especiais, còm • duas cin-
tas de ""rolamentq de aço, as
quais permitem'- a rotação- do J
tubo 'sobre a'- maquina de« cèh-.' trlfuSàrí.' Próòessa-se;' èm - segui-
dã, .0'carrégnníentò de concreto
nb tubo, por meto de'üma lema
se mfim, O revestimento exter-
ho 6 fèitò ilèpoli, Rjustándò-Se
ã peça a dois melo moldes,
cheios de concreto pór melo, dé
trémochas. ácamado pòr vibra-
çSo dos moldes exteriores.

O Sr. Marques dos Réis è seus
companheiros assistem, lntérés-
sados, aos trabalhos. Ha queminforme os resultados dá ibspe-
ção médica permanente. A per-cehtágem ;tíè vitimas da mala-
ria, em. toda a grande extensão
da obra, é de 1,4. O Sr. Pedro
Rache assinala o progresso da
Construção, desde què âs visitou
demóradaménte, ha eèlrcá dè Um
mês.
OUVINDO O.PRESIDENTE DO

BANCO DO BRASIL
¦ Estavam concluídas a.s visitas.
Era, poi.s, ó momento azado pa-rá que a reportagem ouviss» ò
Sr. Marques dos Réis. O ptési-dente do Banco dò Brasil pàr-tilhà da opinião gènei-álizáda.
A primeira Impressão, dê gíâh-diasidade, cada Véí se arraigou
máls enl todos os espíritos, no
decorrer da excursão.

O Sr. MarqUeS dos Reis en-tende que nfio se deve fazer oserviço, pela metade. Enumera
os desvantagens, algumas das
quais acima apontadas. Cònfès-
sà-sé/partidário dá colocação dòsfc£undo tubo, assim esteja o pri-mèiro em funcionamento. Adian-
lã què já solicitou á Adutora•nâhdasse estudar o lado .técni-co. Por sua parte, determinaria
u exame do aspocto financeiro.
Verificado o estado atual dasobras e assinala què ás Vèmacompanhando com especial ca-rlnho, através dos relatórios dosfiscais dó Banco Junto ft Em*
presa.

, Os carros voltam á estrada.Jà àgpra pela Rio-São Paulo.Corre-lhe paralelo ò tubo,, jftcolocado. Dè quando em quan-do, um Caminhão que passa, pe-sadamente, carregando novas
peças. A cidade não tarda. Acidade que espera receber, como
presente dè Natal, nò próximoDsiembro, mais duzentos e vin-te. e oito milhões dè litros dtguá
por dia.;; * '

O Sr. Pi-èSldente da Républi-
cá assinou os seguintes decre-
tõfe; ¦ ,•¦

Na pasta da Edttca_át> — No-
meando, interinamente, para o
cargo da classe I da carreira de
técnico de educação: Fernando
Tude de Sousa, «Ubino Joaquim
Peixoto Júnior, Valter dè Tòle-
dõ Pizà; Pedro carneiros Bon-
fim, Fernando Seglstnundò Es-
tevês, Carlos dé . Vasconcelos,
Oilberto Cròckatt de.SA è FHuí-
cisco de Sousa Brasil.

Na pasta da Viaçtííó — PrwnO-
rendo da classe D para a classe
E, dà. carreira dé carteiro dò
quádrò XIX, Firmo Ferhfthdès
aálízà;''é tornando sém efeito ó
decreto de promoção dé Augusto
de Almeida Santos, pára á re-
ferida classe da mesma carreira,
do citado quadro.

Nomeando, interinamente: pã-
ra a classe a da carreira de.ins-
petor de linhas telegraficfts Pau-
lo Mindelo Carneiro Monteiro,
Lauro Machacto . Garcia Plntò,
José Sóüsa do$ Santos e Oálba
Augusto de Cáryàlho Serfàho;
para a classe D, dà carreira dè
agente dò quadro IV, Manuela
Cavalcanti Damasceno, Maria
Dolores Gonçalves Cabral; Maria
Vitoria Pontes Casais, Alzira
Macieira Copèr, Maria Helena
Ferreira dè AasVèdò ê Hêlènft
Alves dos Santos, é para a càr-
reli-a dè ajudante de agehtè dò
quadro da Diretoria Réglònál na
Bahia, os éxtranumèrarios Àdèr
mar dè Morais, Francisco de
Paula, Lima, Firminõ Êvangelis-
tá dá Cunha, FrancLsCo dè Assis
Cortes, Edgar Argèu Paiva, To-
máS Schmidt Dunihghftm, He-*-
norlò Jeronlmo dé Santana,
Edgar Marquês dè Carvalho-,
José Francisco Ribeiro e Milton
Cavalcanti da Silva Ramos.

Transferindo: o carteiro dò
quadro XXXII, Ablllò tíòhstãil-
cio Borges pára o ijuáoíò XIX;
e a escrituraria do quadro IV,
Haidée Timóteo dè Azevedo, pa-
rã o quadro III.

Concedendo aposentadoria: a
Edgar Barbosa de Bftrròs, rtò êic-

tinto cargo de sub-dirétòr di
contabilidade da antiga Repar-
tiçftò Gerai dos Telégrafos; ãe
Inspetor üe_ linhas telegráfiòás
Deoçlèçlo Rippèr; ào güàrdà-fios Euseblo Manuel Guimarães;
ao carteiro José Inácio Rogers,
ft agente Ernéstina Laclau e ao
carteiro Antônio Cirino ROdri-
gues; è aposentando, de acordo
com o art. 177, da Constituição
e da lèl constitucional h. 3, dè
16 de Maio de 1938, Otllla Cesàr
d*Andrade, por conveniência do
serviço, ho cargo dft classe D,
dã carreira dè agente dò qUá-dró IV.¦ Concedendo exoneraçiõ a An-'
tonlo José Ferreira, do cargo dá
ajudante dè agente do quadraXXIX, è exonerando Fránèisoo
Amaro Jimior, do cargo de dé-
Senhista do quadro n.

Demitindo Luis Henriqueta,
Franzotti, do cargo de ajudante
dá . agencia postal dft Matilde,
fto Espirito Santo,

Declarando sdm efeito: o de-
cuetò dè aposentadoria, de Jóíft
Cândido dft Silva, ná carreira dft
condutor de trem; e ó de reino-
çfto dé Aquiles Oberlàéndèr, dft-
tilografo dá Flscallsüçftò do Por-
to de Oõrumbft. para a Admlnls-
tração Central do Departamento
dè Portos è Navegação.

Demitindo Alzira dá Cóstà
Pinto, dé agente jóstal dè Aígl-
rltà, ém Juiz de Fôrá, è Dèrmè-
vàl Òèlestlno de Soüsâ, dè -àSlr-
leiro dò quadro XXXVII.

Nit posta dx Fazenda —¦¦ Nò-
meando o Dr. Luirç Miranda
pára membro do Conselho Su-
pèrior das Caixas EéòhomlcáÃ
FèdèraiS; è dispensando dás.ré-
feridas funções o Dr. Fellx Bul-
cfto Ribas..

Ná pasta do Trabalho — Nò-
meando, interinamente, sèrvèa-

<tèá, classe 8, LoUrèhçò Jardim
de Morais, Antonlo Règiò dé
Araújo e Geraldo Ribeiro.

Tornáfldo sèm èfèltò ò dècfètò
de nomeação dè Rui Valdemar
de Matos para a carreira dè Sèr-
Vèntè.por não ter tomado pòssé
dentro do prazo legal.

crises, inclusive a què agora estft
defrontando o paü, èm conSè-
quèhcia dá situáç&ò lrttèmá-
clonal.

O Sr. Fernando COsta, depois
de ouvir, eom interesse, ft èxpo-
slçftò que lhe (oi reitft pelo» dl-
rétorès da BOlsft dê CeíèálS dé
São Paulo, declarou Aos mesmos
que a comissão encarregada dè
deliberar sobre O assunto deverá
sèr instalada dentro ae. poucos
diàS è quê sua orientação serft
de molde a nfto prejudicar os
interesses dò* produtores è coft-
surnidõrès, bèm Còmò OS legiti-
mòs IntêrêSSê* dôs éomerclantes.

SOBRE O TABELA-
MENTO ÍOS OENEftõS

DE PRIMEIRA NECES-
SIDADE

NQGABINETE DO SR. MÍNI8-TURA DA AGRICULTURA
OS DIRETORES DA BOLSA

CEREAIS. DE SAO
PAULO

Acompanhados pelo Sr. Má-xlmiliano Ximenes, estiveramhontem no gabinete do Sr, Ml-obras, dentre dê três ou cinco I nlstro Fernando Casta os senho-re* Jofto Glftqulnto, FranciscoLobato Júnior, João PousadaSalgado, Eduardo Maatrobizo eAntonlo Llrná, diretores da Boi-sa dé Cereais dè São Paulo, quesolicitaram dê S. Ex. providen-cias afim de que não sejam to-máflas medidas violenta* relatl-vãmente á alta dos preços dos
gêneros de primeira necessidade,antes dõ entrar ém função acomissão creada pára examinaro assunto, em recente decretodo Governo Pedeml e que aindanfto foi instalada.

anos. determinaria novas exca-vações, novo material, novo re-
crutamento de braços, monta-
gêm de novas oficinas, aumen-
tando. dè muito, o total daa
despesas,

NA FABRICA DE TUBOS
Após 0 almoço, os visitante*

dirigiram-se ft Usina de Sena-dor Oamara, onde apreciaram asdiversas fases da fabricação dostubos para a aduç&o. desde oenrolamento das chapas de açoaté no seu revestimento, internoe externo, de concreto annado.Feita a sôldatítm da alma deaço. ajusta-se-ihe a armanura
Interior, de ferro redondo. F«z~

Salientaram ao titular daAgricultura que a Bolsa dê Ce-reais sempre teve por norma co-laborar com o governo no sen*tido de vencer toda.< as dificulmilhões de litros dágua. A tu- .<* entAo. colocada a^Beçá.cm dadês, decorrente das vS

RECITAL CHOPIN-
BBAILOWSKY

EM BENEFICIO DO COMITÊ'
DE SCWOftRO A'8 VITIMAS

DE GUERRA NA
POLÔNIA

O eminente pianista Aléxan-
dre Brailowsky terminou SUft
temporada no Teatro Colon, dê
Buenos Aires, assinalando êxitos
jamais obtido* por outros artis-
taS é, pelo AlrrWiníohi, dlriglU'Sè
pãrá a Europa, afim de reállsar
os recital* há* principais capl-
tais da estaçfto de Outono. Os
acontecimentos obrigaram o
grande artista Interrompeu a
viagem e permanecer por algum
tempo no t_io de janeiro, de
onde, logo no principio flè OutU-
brõ, seguirá pá» Nova York e
Mexicõ.

O Comitê de Socorro fts VIU-
mas da Guerra na Polônia (tu-
tòrizado pela Cruz Vermelha
Brasileira), do fiuai fftsèm par-
te os nomes mais ilustres da
nossa alta sociedade, convidou o
famoso intérprete de Chopin
para realizar um recital no RIO
de Janeiro antes da sua provi-
ma partida. Est* convite foi
acolhido pelo artista ins!gne*ge-
nêrosamente, deixando o produ-to total da bilheteria em bene-
flclo das vitimas da guerra n*
polônia.

Teremos, portanto, no proxl

no Tèàtro Munlcpal, âs 17 hò-
rfts, num recital Òhopln, iéndo
éfetè aristocrático recinto dè arte
cedido gentilmente pela adml-
nistraçfio municipal.

Os bilhetes já se acham ft.
vêida na- bilheteria, dò Têàtío,
dá* 11 ft*. 17 horas. .

LÍVftÔS DA SJ3MANA.

UM TRABALHO DE ERO*
VOLUSIA èÕBRB A DANSA

BRASILEIRA
Ero* voluata têm a gloria d«

ser a verdadeira cieadora dft
dánsft brasileira.' põssuc elfc
üma sensibilidade proíuliüa,
Sensibilidade qus sé' traduz éin
ritmos eloqüentes è pertèito*.
Còin essa faculdade, quê lhe *
natural, desde creança, ela »*
Vèlu dedicando ft arte corcogrs-
fie*. Suá* dansas são origina-
lissimás, ê o seu nome estft
desde muito consagrado em to-
do o BrasU.. *

Em Julho deste ano, Eras Vo-
lusia realizou nò Teatro Gína-
sio, uma interessantíssima con-
rerencia cobre a Dmsa Brati-
lèira, conlerenoia que ela prò-
pria ilustrou com algumas .dt
suas exibições.

E' esse trabalho que a en-
cantador» dansarina brasileira
agora enfeixa em livro. Nfto *6
como técnica de dansa, se mos-
tra ftoui Ero* Volusla uma aú-
tora digna de todft a atencio.
Mostra-se, tambem, tuna escrl-
tora de forma, viva e ágil, d*.
conceitos claros e subtís. Filha
de Gilca Machado, a grand*
poetisa dos Cristais Pamíòi, t
natural que Ero* Volusla tenha
herdado de sua Ilustre Mac ee
dotes dft escritora qua hoje t*
revelam tfto brilhantes.

Dansa Brasileira traz numero-
sti fotografias d* numero* d«
dansa, nos quais Ero» Volusift
mostra a xuá arte caprichosa.

,. . ., Dansa Brasileira desde hontfemmo Sábado o magnífico insíjó ' «st* «xí&osU tfn vitrinas d* to_de ouvir novamente BrsuwsRy. dss as livrarias <L$__$li_üt. "¦ ^*
¦j&v^Z&-***"~>< {*'•-*•**¦¦* ~-'^~~__ í^^^tíÍK^*---.^;.*^,^*--:

¦•:*"/¦ '•"* 'r. ¦::
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OS PROBLEMAS CREADOS NA AMERICA PELA GUERRA
SUSTENTA O SW SUMMER WELLES QUE AS NAÇÕES AMERICANAS NÃO PODEM

¦ ESTAR DE ACORDO EM QUÉ A SEGURANÇA DO CONTINENTE SE VEJA
AMEAÇADA POR ATIVIDADES BELIGERANTES LEVADAS A CABO

NAS PROXIMIDADES DO NOVO MUJtDQ
O reoresentante dos Estados Unidos tiro conclusões praticas de iwa;*situa|qò^e^s^a^<í^jÍ9^0tómi^pÍè Roosevelt -- Merecerãompipr
nten_â_ dos delegados as propostas que se refiram ao estabelecimento dd('fai^a de segurança ^o hemisfério" — A Conferência, do Panamá

5 
poderá ser o; ponto^de partida para acontecimentos devmaior importância na evolução diplomática do, continente americano

Panam-d, 25 (U. P.) — -O Sub-
Secretario ds Estado. Sr. Summer
Welle.,' chefe da delegação norto-
«rKerlcaha k Oonfenrençla, Pan-
Americana de Neutralidade, dei-
neou,'na primeira sessão plenária,
hoje^eallzada, os objetivos da de-
leftaçSo- que chella, expondo ao
me-rao tempo o que se Jul-»,.»»-
reta as diretrizes gerais das atlvl-
dades da Conferência. .._ .

Em seu discurso declarou o se-
nnor. Summer Welle*: 'Em con-
formldade com os princípios da
convenção pata» ^manutenção,
-reservaçao e restabelecimento da
n_-Tda declaraç&o interamerlcana
8f solidariedade. (da_Conferência
de Buenos Aires e da declaração da
Conferência de Lima. en«-»»!*5__?-
reunidos no Panamá, os Ministros
das Relações Exteriores das, Be-,
publica- .americanas ou seus re-
presentantes, com o objetivo de
mutuamente se consultarem ,

"Segundo a que foi estabeleci-
do petos acordos mencionados, es-
ta reunião, levada a efeito com
o fim de promover consultas, n&o
2" WMfi a que nos tenhamos en-
tre.ue precipitadamente. Ao con-
Sarloí acordamos e estipulamos de
ro-ma bem clara, que as consulta»
previstas em tais acordos seriam
riallskda-. quando existisse,. n»
Opinião dos* Srs. Ministros, ou
ü_ seus respectivos governos, qual-
quer ameaça & paz do continente .

"Falo claramente em nome do
meu oroprlo governo, porem, aveu-
ufro-me a afirmar que os governos
ds cada uma das Republicas ame-
ri-anns comungam na oplnl&o ae
qus a irrupção de um conflito de
caráter geral que hoje enfrentas-
se o mundo, constituiria uma

" ameaça potencial & segurança e &
paz do novo mundo „„,,¦¦••_• precisamente por esse motl-
vo, que hoje nos reunimos nesta

; histórica cidade de Panamá. Aca-
bamos de crear um precedente. A
Conferência Pro•-Mn,u1t^"<*??f..l!-,
naz, de Buenos Aires, foi convoca-
da, como todos se recordam, com
o objetivo concreto de Chegar a
am entendimento comum, eu-
quanto existia a paz mundial, «o-
bre a melhor forma, para una-
rôes do novo mundo, de salvaguar-
darem seus legítimos interesses e
.nreservarem a paz de seus próprios
povos no caso de que uma guerra
rebentasse em outras partes do
m"A 

reunião que aqui realizamos,
e a primeira como resultado dl-
reto dos compromissos assumidos
ná Conferência de Buenos Aires.

•As nações americanas, vizinhas,
consideram de gravidade o movi-
manto que se torna necessário, ae
adotar medidas pacificas de emer-
-encla. individuais ou conjiintas
para! melhor assegurar seus Inte-
resses nacionais e os Interesses co-
letivos das nações do novo mun-

'."_•' multo singular que esta
Brande demonstração pratlca ae
Solidariedade ^«americana- £realize no Panamá, pois todos nós
que aqui nos reunimos, reconhe-
cimos que este Congresso consti-
tue a,realização.de. um Ideal,—a
i-eallzác&o do sonho que teve Bo-
livaríaz mais de um século r->
Ideal que uma ou outra vez pare-
jla ser Jamais alcançado, mas que,
todavia, constltue atualmente
aquilo que temos o privilegio de
nodér apresentar aos nossos gover-
nos nesta ocasião, para «'fseg-urar.
n&o somente a realização dessa
ideal -senão tambem. assim ta-
z=ndo, para garantir o. estabeleci-
mjnto duradouro ds uma forma
de cooperaç&o pacifica e praüca.
e a Interdependência, por igual,
entre os Estados soberanos em pro-
porções que o mundo raras vezes

'feri 
presenciado, para o quei se

torna este momento mais impera-
tlvo que nunca". '•'_"Os objetivos desta reunião * ua
pontos que ser&o discutidos, es-
t&o claramente expostos na ordem
do dia estabelecida. Tal como o
¦neu governo Jâ compreendeu, é
nosso xomum desejo ocupar-nos
dás questões complicadas que w
relacionam com nossos . direitos e
deveris de países neutros em face
dl início de hostilidades na Euro-
íl tendo em vista conservar a
|_* etS nossos respectivos países
e como finalidade obter o devido
respeito, por parte dos países be-
llgerantes ás nossas soberanias .

•'A mim mo pareceria Indicado
a\tê onde o tornem possível para
nós as condições e a ação de nos-
•sòs direitos Individuais e «em en-
traves, que om rclaçSo ao pro-
nosto se dê alguma atenção ao

¦o^sejo de chegar a alguma classe
de medidas uniformes sobre to-
rios os passos que possam ser .da-
dos Indlvtdualmenfo para detei-
minar e afirmar "°f °*_--r|"°A_!
obrigações como neutrals. Parece-
me evidente no caso de ser poss -
Sei que seja adequadamente au-
mentida nossa capacidade «w _»;dual para manter nossos direitos
Siberanoe lnalt^avels. a«i™ como
tambem nossa habilidade para
conservar a paz em nosso con-
""acordámos, ainda, por ^ d ar
completa consideração pa »¦ man-
ter o continente amerCpanci livre
do conflito e para manterr a guerra
afastada do Novo Mundo.Finai-
mente, concordámos' que nos
Scuparemos de discutir medljaa
£aTi.a« quede forma J["»^nv__:tajosa sirvam para dejrendernossa
economia nacional dM efeitos do
rude golpe da guerra que reben-
tou e evitar, até onde lorjoossl-
vil! _ deslocaç&o e d^JRan-Mção
das atividades comerciais, flnan-
_e"ra? Ticonomles» »nt«r-amerlca-
tias oue produziram tantos danos
nos anoa da Orande Guerra de
1914-1-18. Tambem estamos de
ilftído para prestar atenção á.con-
ttnuacão de nossos programas ma-
xlmoa de expansão e «joperaçío
Smerelal • e«.nomica entre nos-

^NMerTda luta S^nomli..,,•. _- #stá desenvolvendo, con-
.rontímo-ÍSs Sm dificuldades d.
cariíer Imediato e fundamental e
?í «tamoa experimentando os efel-

rins da desorganlzae&o de nosso
;_Sm-Ãlo habitual. *-?__*_?«-
cado. par» noe^ produto, fecha-¦^nTou est&o reduzido» e oufaos

:„S^os^^VTMlWS:|.
aue ter-mos de encontrar para dis-
Sbr dos excedentes ocasionado»
pila guerra, o que terá como re-
suldo a baixa do. preços ou a lm-
nosic&o de novo. gravam*, em nos-
í_« finança. jJUbllca». Noutro» as-
pectos nos devemos anteclpsr ao

•ereKlmento anormal da procura
que terá como resultado o aumen-

.to Inesperado dos preços e dos lu-
ero» e,.por. conaeiulnte, uma p-i-
r.go-sa êxpans&o sobre bases transi-'tortas • Instáveis."N&o duvidamos que cada uma
d> nossas nações tenha qu: de-
terminar sua ação «obre um pro-
arama que seja destinado a ml-
noraí os efeitos desta desorganl-
zaç&o comercial em seu próprio
b—n estar. Ha, porem, multas for-
más* para que as nações ameri-
canas possam ee auxiliar umas as
outras neste trabalho. Podemos
aumentar substancialmente o co-
mercio entre nós. sem nos v.lsr-
mqa de descrlminações contra o
reato do mundo. O. paises que ti-
verem o» mesmos problemas de
ex.cessos d-; produ^ío podem fazer
ajustes provisório, en.r» eles, pa-

ra ajuda-los a melhorar sua .1-
tuaç&o. Nossos esforços . conciU-
trando podemos :fazsr-' algo pa-
ra manter nosso comercio * usual
dos artigos de primeira nsceasl-
dade de tempo de paz com o» de-,
m»ls paises neutrals'."Todo. no. lembramos multo
bem ,dos danos verificados em
nosso sistema econômico depol.
que Bt Iniciou a guerra de 1914,,
Aa comunicações marítimas lnter-
americanas foram abandonadas ou
seriamente * prejudloadas, O òo-
mercio legitimo de exportaciò de
multas república», embora-- com
au». vizinhas americanas do qual,
dependia em grande parte sua eco.
nomla. nacional. fol< desorganizado
ou destruído dando como resul-
tado a miséria e- alllç&o para os
respectivos povos. ,•"Meu governo tem a convlcça.
de que agora temos a oportunlda-
de, de hos' assegurarmos Individual-:
mente e una com os outros de
que Isso h&o voltará a suceder.

• "No que diz respeito a meu go-
verno estou autorizado a dizer
que.' enquanto continuar a atual
sfcuaç&o. as facilidades normais
de transporte e as Unhas dè nave-
gaç&o entre os Estados Unidos e
sua. vizinhas americanas que es-
t&o em operação, náo só não torso
obstáculos contra si, oomo . «srâo
aumentadas sempre que e_-s-au-
mento seja necsisarlo e possível •

"Nos curtos períodos de emér-
gencla podo-as desenvolver ura
plano de coopcraç&o e dc auxilio
econômico para desenvolver indi-
vldualmént-: em alguns países 0.1
novos campos de produç&o. para
substituir os qus; ;foram solicita-
dos temporariamente. Estou auto?*
rlzado a declarar que o Governo
dos Estados Unidos des.Ja coope-
rar com todas as demais republi-
cas americanas cm todos os es-
forços ' destinados a desenvolver
os recursos de seu pais, de açor-
do com os aspectos econômicos e
de n&o ooncorrcncla."Quando o for d;seJado. pres-
tara auxílios no que estiver a seu
alcance para conceqer-llfes . credl-
tos por intermédio dos serviços de
jeu sistema bancário dèí píopne-
dade nartlcüíár. comer1 também
pelas instituições controladas pelo
Governo,, quando esta.',.; ultima»
t!"erem os fundos necessários pa-'
ra tais fins. No financiamento d«
assuntos correntes, espara-ss quo
somente, serio solicitados créditos
a curto prazo, mas para aquisição
de material ferroviário e. produtosdas Industrias pesadas, etc.'nave-
rá créditos apropriados ás clrcuns-
tanclas. ,. . .:

Tambem se reconhece que *
multo pos3lvel,que as condições de
guerra Influam na transferencia'
da mercados comerciais Interna-
clonals e esta necessidade também
será levada- ejn consideração."Meu Governo também reco-
nnece què as oscilações do cara-
bio lnter-ámerlcano ... . motivadas
por ..condições resultantes' da si-
tuaç&o bélica .'afetariam' sarla-
mente o comercio benéfico, entre
as republicas americanas Zsta é
minha esperança: que nossas dé-
liberações, tenham como rasulta-
do um acordo tal que poss-ime.'-
sustentar as bases da política co-
merclal o deixar aberto 6 comer-
cio a todas as nações em lgualda-
de de condições e ds forma que
nosso comercio n&o se guie'poracordos èspeclátá de caráter, ex-
cluslvo' e afim . de assegurar-
mos que nossa independência po-litica nSo poda . ser levada porsistemas políticos estrangeiros quese afastam dos caminhos romer-
ciais. ... ..."Também nos compete a tarefa
de manter vigorosa nossa crença
de que o trabalho da produçáo de-
ve ser primordialmente pára o
bem estar pacifico. Se mediante
nossas esforços conjuntos puder-mos manter este continente livre
da ameaça de uma agressão, rs-
duzlrerhos de forma apreclaval a
necessidade de ter que subordinar
nossas energias produtivas lndlvl-
dUalmente mediante a. c.nclus.lo
de ajustei preliminares qUs pode-riam auxiliar a. salvaguardar-rios
contra este perigo."Estas, se-rundo eU o ente-jdo
s&o as medidas especificas e *x
gratlcas 

qué devemos eonsMerar
&p todos eles problemas de lm-

portancla vital' para as republicas
americanas,, do mais alto e logj--
tlmo Interesses próprio, .-is >:¦-
nhecemos que por.mais que dese-
Jemos no. Isolar dos ct.Itos do
atual conflito, tal Isolamcnt, iá
poderá ser relativo. De qual uor
forma nfio poderíamos fazer nais
do que mitigar quanto'ros "Ja
possível os desastres que ' afetar&o
a todos os povos, beligerantes, ou
neutrals, como resultado desta oa-
lamldade mundial."Além .destes problemas lme-
dlatos creados pela crise da guer-
ra, existem outros problemas mais
profundos e fundamentais."Temos prosperado levando em
consideração nosso comercio e
nossa produç&o como destinados a
servir, mediante o exerelclo da lnt-
clativa Individual, os fins do bam-
estar publico e n&o os fins de
Uma estratégia política. Mis a to-
ra nos veremos confrontados porvarias nações poderosas de out,-as
parte do mundo, que converteram
totalmente seu sistema ae comer-
cio e produçío para oufra ba.se:
fazendo deste sistema o lnstru-
mento de uma amblç&o ou ldeolo-
gla política.

. "Mediante ¦ uma -letermlnaçao
comum de cooperação, poderemos
cbnsagulr multo pnra Impedir quenossos oronosltos se vejam doml-
nados pelos de outros ou aubor-
dlnados a exigências militares.
Mas em vista de qua, nestes dias,
é essenelal ser forte (Porque com
demasiada freqüência temos visto
qual foi a sorte do fraco), poder-mos realizar os esforços que forem
possíveis para obter que nosso pro-
grama de emergência raaílrme
nossa fé na força da Iniciativa ln-
dividuil e dos homens livres."Poderemos tirar nosso poderiode nossas liberdades e d 1 contri-
buicao que trouxeram os homens e
mulheres e nos tomarrops fortes e
disciplinados .ob condições de li-,
herdade. " •"Creio que chegou o momento
em que a» vinte e uma', republicas
americanas devem declarar, e de-
clarar em termos precisos e lne-
qulvoeo. a todos os beligerantes,
tanto pelo direito de auto-protecío.
como pelo direito lnherente de
sua poslçfio como potências lnde-
pendentes e pacltlcss que estas
republicas constituem um conti-
nente Inteiro alheio ás causas du
hostilidades que rebentaram e
que n&o podem estar de acordo em
que sua seguran>^a ou teus legltl-
mos direitos e Interesses comer-
ciais m vejam »-nea_ados por ati-
vldades beligerantes levadas a ca-
bo nas proximidades das costas do
Xovo afundo. Creio que a aflx-
macio deste principio dera ter
considerada como uma dsclar.r.o
lnquebrantavel do direito da. re-

publicas americanas de* se prote-
gerem àté. onde. lhes fôr possível
dentro das condições deste mundo
moderno ¦ contra os perigos è e-
percussões da guerra, rebentada a,

:milhares,de. milha» de suas costas
e na qual .ela» nao.M acham tivul-
vida»:'':"Porém, num sentido mais am-
pio, cada' uma de.' nossas nações, c
cada ura de'nossos cidad&os es-
t&o afetados ou se- sentlrao-afeta-.
dos pela créWente tragédia desta:
riová guerra, .. , 

'. • _• _
A guerra espalha, a ruína, a. tor-

türà e á morte, -quiçá n&o a. dos,
lideres que:à provocarem, .mas
sim a dos inumeráveis e humll-
des homens,- mulheres.e creanças
do mundo que nunoa a quiseram..
Nada é mala.certo, hoje, no mun-
dò, do que toda essa .tmensa.mas-
sa humana; -.'comum, dé todas as
partes,' qüe- desejou, sobretudo,
evitar a guerra' que so Inicia. .

: Aqueles que se.encontram atas-
tado3 da cena das hostilidades
como "os 

povos da Ame.-loa viram
os seus Interesses, afetados- em con-
seqüência da guerra'. :„„.• Na civlllzaç&o nioderna. cada
pais tem o direito' natural de exl-
zir «ue a guerra n&o seja desen-.
ladeada lontra . humnadldade.
Este dtrelto foi' subscrito por^ to-,
das as nações civilizadas no oha-
Siado pacío de Parla, Ç, «te direi-
to. aolenemente aubscrlto foi hoje,
francamente violado. •.;.,_.„»''

N&o ha nennuma Justificação
moral para o fato de^ualquer na-
ç&o lançar a humanidade k gue.-
ía, quando existem tantos molos
nara recorrer a uma soluç&o pacl-
fica e equitàttva de suas' contro-
versias. O'únlco caminho para ai-
cánçar a"paç é p da cooperaç&o.
Isto implica na l-rualdade jurldl-
ca para cada naç&o, a aceltaç&p
da ordem msral e do direito lnter-
nacional efetivo. Supõe-se que to-
das as controvérsias sejam rosol-,
vidas mediante métodos pacíficos
e qué todos os procedimentos pa-
c'flco3, em termos Idênticos, com'
a generosidade da Justiça' .

«Supõe-se çue seja posslvj-I che-
sar a realizar acordos econômicos
su*cept!ve!.s de satisfazer, razoa-
velmente, ás necessidades de qual-,
auer naçfio, mediante um comer-
cio benéfico que lhe proporcione
o acesso,, eni .termos Idênticos, a
todos os mercados de mundo e^o
acesso, em condições slmlllrts _
matérias primas, e que satisfará
ás legitimas reclamações de todas
as' nações, pois esses fatores sao
os-que cream a vida pacifica.

Existe, ha atualidade e especial-
mente neste momento, um g.;ande
de.=eJo. por parte de todo3 os po-
vos. para obter a paz, baseada na
renuncia da força, na Justiça e na
igualdade, desejo que deveria -en-
contrar express&ó. •'..-

--Poda ser que a facilidade para
encontrar esee meio *dc exprea-
sâo'possa multo bem ser dcterml-
nado pela parte que nos corres-
ponda neste con-luente. Nós,- as
republicas amc:lc«-.ias,. comparti-
mos èm ooniüm,-com uma «grande
herança: os princípios do governo
democrático e constitucional, a
devoçlo á Justiça, o respeito pe-
las nossas, promessas-e o amoj
pela paz. Nó3 créamos um slste-
ma americano e um modo de
vida americano que é a nossa cou
tribulçao principal a clvlllzaç&o do
mundo. '

Devemos fazer toda espécie da
esforços para proteger, salvaguar^
dar e passa-- Intacto ás futuras ge
rações dos nossos povos; este modo
de vida, e manter Incólume neste
mundo, que verá, cada vez mais,
que certos modos de vida que
sempre foram mantidos Invlola-
vels jamais ser&o destruídos"."Ao passo que as sombras pro-
Jetadas pelo Irromper desta guer-
ra monstruosa se '.acentuam' e es-
tendem rapidamente sobre o muu-
do todo, as vinte e uma nações
livres do Novo Continente ainda
podem preservar, para a posterl-
dade c para si mesmas, os Ideais
de crenças que bem podem cons-
tltulr a ultima esperança da cl-
villzaç&o que herdamos".

"Nc.sa Influencia em favor d-
paz e do restabelecimento da or-
dem mundial, baseados na moral
e- na lei, deverá ser Inabalável ¦'.
segura". Para tal conseguirmos,
devemos, e podemos, defender rs-
solutamente nosso Continente de
toda ameaça do agress&o direta iu
indiretamente. "Para tanto deva.
mos fazar todos os esforços posei-
vels por manter latentes nossa po-
litica comercial; llbaral e nossas
relações com as demais nações do
mundo que a nós ee queiram
Juntar"." "Para Isso devemos reforçar a
solidariedade e o entendimento e
ldcntllfcar os propósitos lndlvl-
duals que estreitamente nos vin-
culam.. Para Isso devemos confiar
cada vez mais resolutamente hos
princípios de liberdade e demo-
craclá e nes Ideais' de nossa fi
crista, mediante os quais nossos
p.iíisr. sa originaram e pndrr&n,
só n.vlm. fazer repousar seu fu-
túro de forma segura".
"A FAIXA DE SEGURANÇA

HEMISFÉRIO"
DO

Panamd, 36 (U. P.) —-Oi rhe-
fes das delegações reuniram-se
hoje as 10 hora-i, como comls-
s&o, no qus se pôde considerar a
mais ' histórica conferência paja-
americana dc.te ceculo.

A reunião da coml.-So, antes
do plenaílo, provavelmente deli-
berará quanto k apreesntaçao' de

propostas, ao passo que qs dlscur-
aos em plenário asslnalar&o o ça-
mlnho da neutralidade e da de-
fesai--continental 

'econômica', nas
medidas a serem consideradas.

Prevê-se qué ser&o apresentadas
multas propostas;1 porém merece-
r&o mais atenção as que »e refe-
rirem ao estabelecimento da ' fal-
xa de segurança do hemisfério .
uma vez que- a .'ua adoç&o modl'.
ficaria relações InternaclonAs hls-
tdrlcás, sobretudo os direitos e
obrigações- da Inglaterra, que. du-
rante'séculos-exerceu o privilegio
dé deter e .vistoriar óa navios neu^
tros, apoderandò-se dos contra-
bandos, em qualquer , ponto fora
das águas territoriais. .

Ainda nto.foram dlvutgados os
termos' da proposta: 

'mas sabe-so
que diversas, delegações cooperam
para aua elaboraç&o. '

Sabe-se que.poder&o ser apre-
sentadas varias propostas que a
comissão procurar* sincronizar, em
uma unlca, para .unanime: aprova-
ç&o; matttendo os melhores ponto*
de cada uma,. Inclusive- a auges-,
tfto para patrulhamento" naval
conjunto na faixa de segurança.

: . Prevê-se , tambem que ser&o
apresentados vários' projetos . de-
natureza econômica para preser-
vaç&o "• aumento do.comerplq ln-
ter-americano, muitos dos quais
baseados na assistência fmancel-
ra dos Estados Unidos, Nicarágua,
Paraguai. Haiti e outras republi:-
cas americanas.

A SESSÃO PREPARATÓRIA

Panamá. 35 (H.) — A sesS&o
oreparátorla ¦ da Conferência Pan-
Americana do Panam* teumihouás
11.45 horas.

Foi resolvido: 1° —- Representa-
ç&o: todos os delegados têm os
mesmos direitos; 2» — Ordem: or-
dem-era que se.ão tratados os as-
suntos. - -

A CONFERÊNCIA PODERA' SER
O PONTO DE PARTIDA PARA
ACONTECIMENTOS DE MAIOR

IMPORTÂNCIA -..'.

Panamá. 25 (V: P.) — A aten-
ção de todas as potências, euro-
pelas de primeira classe cbncehr
tra-se 'nesta cidade-, em- conse-.
quencla das negociações Iniciadas
entre diversas delegações para dis-
cutlr a quest&o dá neutralidade e
dos problemas decorrentes da
guerra européia.

Os resultados da Conferência
que, segundo todos os Indícios fl-
car&o limitados k. adoç&o de al-
guma medida relativa as listas de
artigos considerados contrabando
de guerra publicadas poresses
paises beligerantes, ver-se-fio re-
duzldos em sua significação pela
necessidade* do cuidar escrúpulo-
samente de proteger os direitos
de todas'as Republicas. Portanto,
quaisquer declarações oü conclu-
soes que sejam redigidas devem
representar uma aproximação de
muitos interesses é pontos de vis-
ta antes divergentes,. ;
;¦ Diversas delegações, entretanto,
manifestaram a convlcç&o de que
o slmnles fato de ser convocada
uma Conferência dos vlrtté e um
Estados americanos lmedlatainon-
té depois do Inicio das hostlll-
dades dá. á reuhi&o umá Impor-
tancla que excede a slgntflcaç&o
de qualquer resultado imediato.
Em todo caso deve ter produzido
forte lmpress&o entre as potências
beligerantes da Europa.' As circunstancia., seguintes au-
gerem a Idéia de que conferência
atual possa ser o ponto de; parti-
da para acontecimentos de maior
•Importância na evoluç&o dlplo-
matlea do continente americano .'

. Primeira, a Liga das Nações
creada' pelo Tratado de Versalhes
e que visava salvaguardar os dl-
reltos das grandes e das pequenas
potências na paz e na guerra de-
monstrou — segundo se acredll a
— absoluta Ineficácia cm face da
hecatombe européia. Por esse mo-
tlvo as.pequenas noticias do He-
mistério Ocidental procuram úm
novo centro de orlentaç&o.

Segunda, o movimento pan-
americano . noa--últimos- anos to-
mou üm ritmo acelerado e :uma
amplidão. sem precedentes devido
sobretudo á confiança que Inspl-
rá a política de boa vizinhança do
presidente Roosevelt que anulou
os pretensos direitos de Intcrven-
ç&o dós Estados Unidos nas quês-
tõe3 Internas, dos outro3 paises.
As conseqüentes relações méis és-
treltas têm uma base legal edl-
plomatica ho Tratado consultivo
concluído na Conferência de Bue-
nos Aires de 1936 e, na declaração
de' solidariedade continental de
Lima.

Terceira. A Conferência de Pa-
namá indo além de simples , dis-
cüssões sobre os direitos dos neu-
trás prestará atenção segundo se
espera a. outros problemas decor-
rentes da guerra. Estes problemas
s&o entre outros '. o reajuste do
comt?rcto (Jfpola da eliminaçan do
comercio alemão. A possível ne-
cessldade de maiores creiltos para
aliviar os exportadores durante o
período de reajuste. ,

A necessldae ainda maior, t que
os países latino-americanos te-
nhnm livre acesso ao vasto ;iei-
endo consumidor dos Estados
Unidos, assim como o método pelo
qual possam, sar harmonizadas as
dificuldades lntcr-àmerlcan'"-i rc-
sultantrs dos -ubsldlns ao ,. ir-
cio o das diferentes barrei;. . nr-
tlflclals qüe embaraçam o lnter-
cambio.

Quarta — Com mais firme de-
clsao que em quulquer outro mo-
mento de sua historia, os Esta-
uõs. unidos'seguem uguia uma pu-
litica de ueiesa nacional que
abrange n&o 'só séu. próprio tur-
rltorlo corno o de touo o Conti-
nente. A Conferência atual nao
se' interessa por qualquer tema
relativo ás alianças militares oü á.
cooperação bélica,, porem:a prova-
vel demonstração ae umá."irente
unldH" contra a agressão estran-
gelra aos direitos neutros Indica-
rá pelo menos o que qualquer .-po-
tencla estrangeira póue esperar, se
tentar um. ação' militar contra
qualquer-.pais. deste, hemisfério.

Durante os últimos vinte e cln-
co anos foi ooservada á tenden-
cia nesce continente a considerar
o hemisfério ocidental como uma
unidade geográfica, , em virtude
dá qual sem contrariar a sobera-
nla de cada pais era possível o es-
tabeleclmento de relações mais cs-
treltas com vantagens reciprocas.

Se a Conferência conseguir o
sucessq esperado geralmente, a
polltloa de bóa vizinhança do.go-
verno Roosevelt-Hüll roeeberá,'
provavelmente grande Impulso,,
segundo opinam os membros da
dclegaç&o doa Estados Unidos.

';¦.EM,CARÁTER 
SECRETO

Pono;n(l, 25 (A. P.) — Os de-
legados á Conteroncla Inter-Ame-
rlcana que se está realizando nes-
ta cldaue, resolveram qüe as, ses-1
soes da manhã e da tarde sejam
realizadas em caráter secreto.

As sessões de hoje foram con-
sideradas como sendo apenas de
abertura,

EXISTE ACORDO UNANIME
. QUANTO AOS :OBJETIVOS

NEUTRAIS

Pan-7n_, 25. (A. P.) — Duran-
te o llm ua sein.nu, as còmeren-
cias en.-e os representantes de
todas as nações americanas aqui
repro-entadaa vieram revelar que
existe um acordo unanime qu-n-
to aos - objetivos das primeiras
consult-s de neutralidade. Foram
muito animadoras as conversa-
ções entre os diversos delegados
das Américas. .

Depois das conversações prèll-
miuares, bs delegado, encontra-
ram diminutas divergências de

opiniões, descansando assim o
Domingo antes dc serem Iniciadas
as discussões gerais na sessão -pie-
narla convocada para' hoje. Nesta
primeira sess&o picharia do con-
clave das republicas:, americanas
ficará '. decidido o modo de con-
dução dos debates. Ha uma cor-
rente qüe acha dever ser.-prlvlle-.
gio ¦ dos chefes das delegações a
discussão dos assuntos principais,
outra quer a livre participação 

"de
todos os delegados. O método da
discussão conduzida apenas pelos
chefes das delegações visa poupar
tempo.
. Círculos Informados dizem que
das conversações com 03 delegados
podo-se deduzir, que existe uma
certa unanimidade vital na ne-
céssldade de definir a poslç&o con-
tlnental ame os graves efeitos' dá
guerra européia, e que as dlver-
genclas ainda existentes se cifram
cos processos de aplicação da neü-
traltdade.

Declaram os mesmos círculos
que todos estão empenhados em
buscar os meios de cooperação que
permitam' a manutenção dos mer-
cados, obtenção do rcconheclmon-
to dos direitos dos neutros pelos
beligerantes, . a manutenção da
paz americana, realização que po-
dera exercer uma influencia mo-
ral multo maior sobre as condi-
ções da paz no momento em que
a mesma chegar a ser assinada.

Espera-se que o Peru e Cuba
apresentem os seus pontos de vis-
ta ainda" na sess&o plenária.' de
hoje, & tarde; na qual deverá ser
resolvida a elelç&o formal do Ml-
nistro do Exterior Panamenlo, Sr.

Garav. para presidente da Comls-
s&o Permanente. O delegado pe-
ruano Goytlsolo terá esta oportu-
nldade quando responder ao dis-
curso de saudação dò Sr. Garay,
pois êle será o orador oficial.' O Sr. Sumner Welles, chefe da
delegação norte-americana, deverá
falar na sess&o de hoje, pouco de-
pois das 17 horas, aílm de apre-
sentar os pontos de vista do séu.

8ais. 
Presume-se que os Estados

hldos se declaram disposto. •
oferecer, toda a coopcraç&o, sobro-
tudo econômica para aliviar os
grandes prejuízos que advlr&o pa-rá os países americanos devido ás
dificuldades para o comercio lm-
portador è exportador. Grande
parto desta cooperaç&o qué se es-
pera dos Estados Unidos por cer-
to será realizada' por meio do
Banco de Importação e Exporta-
çfio de Washington e outras or-
ganlzaçõcs bancarias particularesamericanas,

,. De üm modo geral àcredlta-se
aqui qué os Estados Unidos, bem
como as nações bolivarianas, cen-
tro-amerleanas e carlbeanas têm
pontos* de vista Idênticos. Cuba
e* Chile, por certo, tambem espo-
sarão estes mesmos' modos de
eglr. Brasil. Argentina e Uruguai
deverão desempenhar papel mui-
to destacado, pois grandes s&o os
seus Interesses como países expor-
tadores de produtos de largo con-
sumo em tempo de guerra, mas
de ura modo geral tambem
apoiam Integralmente os plenos
para defesa da neutralidade e dos
interesses econômicos de toda a.
America. •

: Lembra-se mesmo que varias
nações Já tomaram medidas paraevitar, os lucros excessivos conse-
quentes da sltuaç&o anormal queo mundo atravessa no momento.

O plano da patrulha costal tam-
bem contará com o apoio de qua-si todas as nações.

Et/EITO O PRESIDENTE DA
.. CONFERÊNCIA .

Panamd, 25 (fl.) — Ò Sr.
Garay, ministro das Relações
Exteriores dó Pan&méy* foi elei-
to, por aclamação, presidente da
Conferência?' Pan-Am e r le a n a
aqui-reunida. - ¦*.-. ¦ -¦ -

DISCURSO DO PRESIDENTE
DA CONFERÊNCIA

Panamá, 25 •(_..') —O minis-
tro do Exterior; do Panamá, Sr.
Gàray, eleito presidente da Con-
ferencia, proferiu um discurso
dando as boas vindas as dele-
gações e agradecendo a', sua
eleição, no qual declarou: "Eu
vos dou boas vindas cordiais e
ami-tósas fazéndo-me éco dos
sentimentos dos meus conclda-
dãos, que compartilham do nos-
sol epitmismo e nos estimulam
ao cumprimento da nossa ma-
gna" missão, como votos Íntimos
e felizes augurios de triunfo,

Ò mundo marcha como. üm
relógio desconcertado, cuja cor-
da se, desarranjeü e. correu Ver-
tiginosamente até paralizar de
modo completo e abrupto seu
movimento. Que fazer nessa
emergência ? De nada servem
agora vaticinios gratuitos. São
os fatos positivos que falam e
eles dirão logo se- nossos esfor-
ços comuns vão triunfar ou fra-.
cassar.

O pacto da Liga das Nações,
os tratados de Locarno, o tra-
tado " Brland-Kellog, o - pacto
anti-bellco de Buenos Aires e os
demais instrumentos de- direito
convencional internacional, que
eram apontados como outras
tantas conquistas do espirito so-
bre a matéria, não fizeram se-
não confirmar a verdade do afo-
rlsmo romano que preconizava a

ilitica eon-
traoateismo

4
.*>e/.

EPjp VII enviou instruções qos nunciqs aposto-'_
licos em Londres e Paris pòra que informem se'-.^
ha nessas capitais ambientes favoráveis.á-rea-'%"'.¦
liração de'uma conferência européia contra oil.,
atéismo — Na muitos pontos de contacto entre .£*
os esforços do Vaticano;'e as:realizações do.go-,~..

vérnb italiano •;
Roma, 25 (Ui- P.) —Parece

existir certo paralelismo entre os
esrorços de... paz do governo Italiano
e os dá Santa. Sé; que.,aparente-
mente se alternam e. completam
na» suas manifestações.

Depois do discurso de Sábado do
Sr., Mussolini geralmente açoito
noa círculos do Vaticano como um
convite á paz. aflrmava-se esta
noite, em meios autorizados eole-
slastlcos que o Papa se propunhadirigir., pòr sua vez .uma exortac&o
ás i nações européias aceitando-as
a cerrar fileiras contra o atelsmo.
em virtude da Intervenção, da Rus-
sia comunista no conflito polonês.Segundo ísé diz r nas esferas: dá
Santa Sé, Pio XII enviou lnstru-
ções aos núncios apostólicos em
Londres e Paris, monsenhores Wll-
liam Godenrey . e Halerio Valerl.
para que o Informem se ha nessas
capitais ambientes tavora vels á
realização de uma conferência eu-
ropélã tendo em: vista. a formação
de uma frente unida contra o ate-
lsmo. Os.primeiros informes, rela-
ti vos ás parspectlvas de. objetlvl-
çfio dessa Idéia,. parecem Indicar
que se espera que todos os paísescristãos da Europa estariam inclt-
nados a comparecer a essa confe-
rencia, independentemente das di-
versas denominações de seus cre-
dos crist&ò»,

Diversos observadores locais, as-
slnalam que a Santa Sé e o go-
verno Italiano .vem realizando, al-

ternatlvamente, esforços de pa- •*
baseados em diretrizes paralela»,,""'desde que começou a delinear-se ?-*
no horizonte político' europeu a'
sombra do atual conflito, Frlza-ss \ ¦
que ha muitos pontos de coi.tacto
e analogia nas iniciativas: de uma
e outra parte, tendentes ã>um fim *'
comum, o que vem. melhorando as _
realizações do. governo e da Santa -
Sé, A atitude do governo italiano ' '
na emergência atual, Já mereceu '.
a gratidão do chefe dá Igreja. Nas
esferas j do Vaticano prevalece a '
optnieo.de qüe a virtual neütráll-,""".
dade da: Itália evitou que as'na-;
ções balcânicas se vissem, arrasta-. ..
das áo conflito, logrando-se assim •¦
sua localização, conforme . vera '..
aconselhando Pio XII. Adverte-se, ;:tambem, a semelhança. existenU" "..
entre a.neutralidade italiana e t.â.
qüe o Papa procura assegurar com ...
seus esforços, ee bem que áo sumo
pontífice caibam, direta e èxclusi- .','vãmente, problemas como os que .se prendem ásorte da igreja em '
certos setores da guerra. Ao pá&soque- a Igreja se. tem pronunciado-.-abertamente: em suas. reações con-...tra o comunismo, observa por òu- '.'.
tro'lado uma.atitude mais.caute- '.
losa, no que concerne ao nazismo, ,,;•tendo ,em vista . a existência' de .
trinta milhões dè-católicos ha '.".
Alemanha. Existem, . além disso, *-;
motivos de sobra para crer-se que-,Ja Santa Sé esteja^ ansiosa por 

""¦¦
manter seu atual acordo com oHeloh. ,-

preparação para- a guerra como
o único melo de preservar a pais.
. Tão grave situação nos impõe
a nós. filhos dà livre e pactue».
Amerlea, deliberar sobre a fun-
ção que'o destino reserva uo
nosso continente para'con jurar
a crise politica, social, econorn,-
ca, espiritual' que ameaça lme-'
dlatamente o'mündõ ea civil!-'
zação.cristã. .

Nossa reunião de consulta
conquistará titulo- ae gloria e
de gratidão impereciveis se, me-
diante nossos esforços e vonta-
des comuns, chegássemos • a ae-
clarar a paz ao .mundo como,
disse uma vez ' Bri and- em
gesto de supremo .desafio és pu-
tencias. mlstorio-as do mal, po-
rém uma paz decente;' fundada
na verdade» na honradez, na
justiça e na liberdade, pois para
a paz opressora què oferece a
ponta das bolonetas e a boca dos
canhõea, nossa America teve
sempre uma resposta imediata:
6 exercicio sagrado do direito de
resistência e de rebelião.** '•*

A SESSÃO PLENÁRIA DB HON-
TEM

Panamá, 25. (H.). ¦--, A sessão
plenária da Conferência, Pan-Ame-
rlcana,* fol.hoje áà lfl. horas,, tem-
po local. . .1, : ¦ ¦ -;i- •

Depois da leitura da ata dá ses-
são plenária de Sábado, o Secre-
tário da Conferência procedeu A
leitura das atas-recebidas.

O Sr. Garay,. Ministro do Exte-
rlor do Panamá, pronunciou,, em
seguida, o .discurso de boas vindas.

O Sr. Toblas Zunlcoa Mohtufar,
da Costa Rica, apresentou então
üma moção atribuindo a presi-
dencla permanente da Conferen-
cia ao St. Garay; A moç&o foi
aprovada por aclamaçío, e o : Sr,
Garay, o secretario geral, Sr. Du-
can, e um assessor foi colocada a
tribuna com alto-ofalántes onde.
discursarão os delegados.

Na assistência destaca-se uma
delegação Japonesa que se apre-
sentou como constituída de via-
Jantes comerciais.

O começo da sessão, quando o
Sr, Garay falava, foi firmada. To-
da a. assistência se apresentou de
branco, com excepção do Sr. sum-
ner Welle»,, que estava- de azul-
marinho. .

Depo's da eleição do Sr. Garay
o Sr. Sumner Welles subiu a trl-
buna' è pronunciou- o discurso. J4
noticiado l em telegrama anterior.

Na ocasião em que o chefe da

A aviação aliada atacou as
usinas dos "Zeppelins"

Os aparelhos franceses e ingleses deixaram cair bombas três vezes sobre
Friedrichshafen — Ainda não se sabe o resultado desses bombardeios

Como repercutiu o discurso do"Duce" 
no sudoeste europeu

Budapeste, 23 ."(Dé Rcbert St. | pequenas naçfi.s aplaudiram . da
Joiui, da A-.aoiaiecl Press) — I mesma fôrma os recentes e-for-
O*. EUtadOü neutros do Sud.este i ços íe lo* pela Itália para for-
europeu, apreensivos coni a di- ! taieter 'cs seus laços político, e
visão da Polônia pela Alemanha ! econômicos nesta área.
e a Rus-sla, mestraram-s. ani- I De fato, os pequenos Estados
mados pela declaração feita pslo do Sudccste europeu haviam
Duce neste' fim de semana, ao ; caldo sob o domínio politi.3 e
afirmar que a Itália continuaria j econômico da Alcm?.nha. entre
& mantei a sua pos ção de n&o-
beligerancia.

Aisim, os circules diploma ti-
cos desta - capital colocaram o
dL-cur-.o de Mus-Oiini ; à testa
dos acontecimentos de maior
importância, que incluem: prl-
meiro, a mensagem de __mpatla
que a Hungria enviou à Ruma-
nia em conseqüência da morte
do primeiro ministro Calln.scu;
segundo, a noticia do-estabeleci-
manto de uma nova Unha aérea
entre Mosccü e Sofia, o que está,
sendo encarado como uma evl-
dencla da melhoria de relações
entre a Rússia c a Bulgária;
terceiro, o crescente interesse
demonstrado pela Rússia no Su-
dofcte europeu.

A evidencia de que a Ru_*ía
renovou o reu int?resi3 por esta
parte da Europa foi aplaudida
pela mesma razão de que escas

vendo agera a pcA*lbllidade de
•tirar a Itália e a Rússia contra
o Relch. .

No entanto, apesar de ter
sido ouasi unanime a reação
favorável. ao discurso do Duce,
a» razões para essa reação fo-
iam as mais variadas de acordo
com cada paia.

Assim, nos pai.es que ganha-
rám vantagens territoriais em
conseqüência de Grande Guerra
e qué. se mostram ansiosos por
preservar e manter a usa inte-
gridade territorial, a atitude da
Itália está, sendo encarada como
uma nova esperança nesse sen-
tido. E aqueles que perderam
alguma parcela do seu t?rrito-
rio. aproveitaram-se para aplau-
dir a parte do discurso do Duce
em que o chefe do governo ita-
llano procurou condenar os er-
ros do Tratado de Versalhes.

Berna, 23 (H.l — Durante a
noite pasasda rcillzaram-se três
ataques aéreos contra as usinas
dos "Zeppelins" em Frledrlchsh-i-
fen. o que é confirmado por In-
formações de fonte particular co-
lh'das ri» fronteira alemã.

Em ScUaffhausen ouviu-se o
ruído d": muitos aviões que voa-
vam á grande altura sobre terrl-
torlo germânico;

Em Arbon.,pequena cidade Sul-
ça, A margem do lago ds Cons-
tança, em frente a íTtedrlehscha-
fen, pode observar-se o dcssnro-
lar dos ataques que se verifica-
ram, o primeiro das 20 horps e 20
ás 21 horas, o secundo ás 22 ho-
rss e o terceiro ás 23 horas, Ou-
vlrfm-so perfcluimente as exp'o-
soas das bombis e os tiros, dos
canhões da defesa antl-rerea.
Tambem foram vistes ns fachos
de luz dos projetores alemães oue

grocuravtim 
no ar os atacantes,

em como os stnaU lumtnoscs e
os fortes clarões produzidos pe1"
bombas no momento da-exp esão.
Nenhuma !:• formara*) foi «™»
re-sMda sobro o resultado deste3
bombardeios.

Om copiimlendo do eitido
m-'rr su'ço renreduz estas infor-
m-.c5e*i c acrescenta aue no Do-
mlneo. ss 16 hores e 30. um avião
que'subia o vale do íe"r,„,y_L:)„Usobre o cantão de SclWfhms;"-
em direção a Sln_en. sendo alve-
?_do pala "ef»i rntl-.e-e-. suíça,"e oue ás 20 e 34 hora* (oram ru."
vldM ruídos de motores de i"V|6e3
que pjesRvam sobre p território
SUAa°'autoridade* abriram Inque-
rito o-r« «verl-urr re sobre o ter-
ri-orio IWvetieo voirf.m efetiva-
—icntp av'ors «str->n-:e.rcs.

A D N. ~. CO--"PMA O¦ROMTIABD-IO
Berlim, ?S (TJ. V.\ A ag?r-;la

notlclos» oficial "DNB .. eonflr-
mou hoje. que Vi-rlcs aeropla.ac,
france«es bombardenram Prledrl-
chsh-fen. sem. entretanto, caus-i-
rem danes, e oue o'to de«ses apa-
relhes foram derrubados.

%' n seguinte a Informação d»
' ". propos'to do comunicado
feito hoje. pelo »lto-comando. d*
que fo-nm sbattdcs oito acroon-
nós, s^be-se agora aue for<m r%
»vlst?dos hontem snbre Prledrl-
chshsftn e que caíram no l*go
de Constan-a. Mais taríe soube-
se que cs arloes fue não dei-»-
ram cair bombj^ nem causaram
danes em território alemio. voa-
ram sobre território sulco-*.

O QUE DI- O ESTADO MAIOR
DO R-f<ER0ITO SUÍÇO

ZurieJt, 28 IU. P.) — O «s:a-
do-malcr do exercito sulco anun-

cia que as usinas dos dirigirei
Zeppelln, em Friedrichshafen. fo-
ram, aparentemente, atacadas por
aviões estrangeiros hontem, ás 9
horas, foram ouvidas explosões de
bombas c canhonelo de artilheria
ãntl-aerea.

MOTORES' DE AVIÃO• Bomons?iorn. Sutçà. 25 (A. P.)
— A gigantesca fabrica doa _ep-

ixillns que foi hontem atacada
pelos -vlôos franceses e ingleses
havia sido transformada numa
grande fabrica de motores de.
avISo, trabalhando agora dia e
noite. Abrigos antl-aereos para
os operário» foram construído»
numa parte bem profunda da fa-
brlca. . Ainda nio se sabe se o
ataque foi coroado de exlto.

A Inglaterra está tentando rea~
proximar-se da Rússia mediante

conclusão de um acordoa
econômico

Londres. 25 (U. P.) — Se-
gundo iníormações colhidas em
circulos britânicos autorizados,
a Inglaterra está tentando re-
aproximar-se dt Rússia medi-
ante a conclusão de Um conve-
nio econômico, visando frustrar
as esperanças da Alemanha de
Rdquirir na União . Soviética
parte das matérias primas, vive-
ros e combustível que precisa
para o prosseguimento da cam-
panhá.

O projeto inglês se se tornar
realidade, produilrá o duplo
efeito de tornar mais estreito e
eficiente o bloqueio contra a
Alemanha e de dissipar as esps-
ranças dos governantes doRsiih
de pror-ísguirem na campanha
contando com o trigo, o petróleo
e outros produtos ni—os, ccusl-
derados vitais.

Nessa bas.. segundo se dl-
nas altas esferas britânicas de-
vc-se procurar a reaproximaçao
anglo-sovletica.

D!s-se qui as primeiras con-
V"r_aç6es" comsçaram Sábado
oassado entre o Ministro das
Relações Exteriores. Lorde Hall-
fax, e o Embaixador, soviético,
Sr. Ivan Malsky. tomando tam-
bem parte nas negociações os
peritos do Pcrelgn Office. Os
aspectos econonVcos dessas de-
marches colocam em segundo
plano o int_re.se político.

Embora os ingleses revelassem
que de fato existe eisa diferen-
ca entre as .novas cenversaçô-s
t a_ r?a!!_.-.das em outras o:a-
c-lõís, neg_ràm-se a dar deta-

lhes sobr. a natureza dai
mesmas.. .

Alguns Jornais londrinos dl-
zem que a Grã Bretanha deve
tentar um acordo com a União
Soviética visando a aquisição de
todo o saldo disponível de tri-ro,
petróleo c m-in-ranê*; desse país.

Por essa fôrma impedir-se-ia
a venda "ds tais produtos à Ale-
manha e ao mesmo tempo tor-
riar-se-la mais efetivo o bio-
quelo britânico e francês.

Alguns peritos em assuntos
econômicos .consideram possível
a conelusno de um acordo an-
gló-sovietico de permuta em
grande escala.

Pergunta-se nos circulos ln-
du-striats: . *Que ofereceria a
C-rk Bretanha A Rússia?'' e a
resposta é a seguinte. "Setenta
por cento dos maqqinlsmos que
a Rússia adquiria na Inglaterra
consistia em maquinas destina-
das a fabricar ferramentas. Aa
entregas foram suspensas abra-
ptamrnte em conseqüência da
guerra e à Russla declarou qüe
a suspensão constituía um ato
Inamistcso e ordenou que vol-
tassèm aos partos soviéticos os
navios que foram embarcar essa
mercadoria

Essas maquinas sSo ainda
muito necessárias para a Rússia
para a construção de barcos.
Por esse motivo cs insleses acre-
ditam que seria fácil chegar a
um acordo de permuta.

A Rússia tem tambem lnteres-
.e em outros artigos de predu-
cio britânica, como borracha
*?•¦ Ilhas orientais, da África, e
ís da Austrália.

delegação norte-americana lia em "..
voz pausada sua longa declaração, ,_.'todas as lâmpadas, de arcos proje- . ?:.
tava—i a lussobre a assistência-.O
discurso foi difundido pelo radio -
e registrado pelos filmes de atua- :'
lidades. -*•''

Obseryava-se que todos os che- 'f
fes de delegações acompanhavam, «::de lápis ria mão,,o discurso do Sr. '„
Sumner Welle» sobre a tradução M
que :lhes fora distribuída. -.*">

A.oração do «ecrétorlo:de Esta- ~J
dó.adjunto norte-americano"foi *is*'
aplaudida. Um delegado declarou -'
a Agencia Havas que o discurso '
constltue verdadeiro programa dá' '
conferência. "¦¦'¦"• -

Depois "do, 
Sr. Welles. falou "ò Sr.-''-"*

Blanchli Mlrilsffb dòOhllé-nòMe- ?•''-,
xlcp;, que agradeceu as America» ,tm
o auxilio dado ao Chile quando doV'':'-
terremoto.

Pol, em seguida, sorteada .a or- * '
dem .de precedência das delegações: "';
para as bancadas ou.tribuna pre- 

'
aldenclal. * ''íafi

¦O,Sr. Campa, presidente da de- *¦
legação. dc Cuba( pronuncia, en-
tão,, um. discurso no qual decla'-''''
ra: "Séritlamo-nos felizes antes d» !''
estala-: o conflito com a nossa paz," 

' *
a nossa liberdade, a nossa domo-1''
cra.cla. Não. podemos seritir-no»'."-.'-
boje tranqüilos nem conf.ante.-!*"¦'••"
diante da violência que se dc£on- - :
cadela em um mundo cada' vez' ¦*
merior^ graças as conquistas cl.:- '
sciencia qué resumem as dlatnn-"''*
cia» e aumentam os perigos. A delfins
delegação de Cuba propõe que asc_«
nações livres dá. Amerlea ¦votem»':-.?
umá proposta de-permanecer neu-*"*
tra» no conflito que desgraçada-* - *
mente perturba a paz domundo *
e qué decidam manter-se alheias .:
ao: mesmo e reprovem toda a'çãOi«.i
realizada pelo» beligerante» - ten-."*--•;
dente a levar as hostilidades aos ¦•-.:
mares americanos, entendendo-sé: *-: *
por mares americano» aí agua» II-*:::-
vré» que servem a' comunicação**-:,
normal da navegação lnter-amérl-
caria. À delegação de Cuba crê-.'-;
tambem que esta' conferência
Inaugura um sistema de consulta»
qué esperamos sirva" eficazmente
para, melhore» relações lntér-amé-" ~
rlcana». ,*

. A Conferência — continua e !
chefe da delegação- cubana — de- V.
ve ter caráter permanente. no sen-
tido' do continuar o • estudo doa -; •'
problemas que derivará das guer- ' j.ras extra-contlriental», deslgnan-« -
db um comitê permanente de neu-
tralldade com organização mais --.
adequada e dividido em dois rã- "
irios — político*e econômico. —¦ -A O'
Conferência sé reserva para pro-
ceder cada vez que for julgado rio-
cessario a trocas de impressões
entre os ministros das relações ex-

.terlores previstas pela decisão de __
Buenos Aires.

O ramo político' do com;té terâ.í-3*
Jurisdição sobre os assuntos1 qua' ;.
se refiram a neutralidade, compe-' ;
tlrido^-lhe tambem fixar e empre- ";
gar os meios adequados para as- -.
segurar a sua ação e faze-la res- ;
peitar.- O ramo econômico estuda- .
rá * não eó a manutenção e a me-. .'
ihora das relações comerciais ln-. ,.:
ter'-americanas, mas tambem ou- ';.
trás medidas tais; como o rostabe- -
leclmento das comunicações e < :
meios de transporte, o equilíbrio '•'
dos preços dos artigos de Impor- ¦'
tação amer.canss". *:c

Segue-se na tribuna'o Sr..Goy- -.
tlsolo. que declara: "Nesta hora .,
sinistra em que parecem ter se -,
desencadeado 05 instintíy^i:stla'--
di humanidade, «s nz>__r livres
da Amerxa que sõ qutflín saber, .
de paz é de progresso e só anhe-
Iam conservar a» rlquesas esplri-¦ ;
tuals e materiais, aperfeiçoar es •
instituições o aumentar o bam "<"
estar de seus povos, quizeram de- ;:
liberar sobre os perigos e ameaça»
presentes. Não poderiam eneon- -
trar para isso lugar mais propicio ,
nem. melhor que a nobre e antiga- .
cidade do, Panamá, prcdest.nada, ..
pala geografia * pela- historia..
Com: profunda convicção e-orgu-. ,.
lho de americano, posso assegurar: .
que os países da America deram -
ao mundo, m.-âs uma- vez, alto _.¦
exemplo de compreensão do sen-
tido da undade. da segurança »"¦'
de forrça moral".

' «_*_>j

'""" ~- ' p -.' :•";- "

Torpedeado o "Phryné" ;..,
. Lcndres, 25 (T. O.i — Anun- ,'..v'|

cla-ee qüe o navio francês Phry-
ni, do 2.660 toneladas, depolR dè. '"-
_fr recebido aviso prévio, foi. tor-
pedeado. Sua tripulação, num to- *•-"
tal de 24 homens, fòl salva pela • ^
BOE, estação dé salvamento ln- . ¦:¦
glesa « conduzida para terra. :•'

Nenhum cru_ai"|>r brita- *' -';'.
nico afundado ilis bases \V-'

do Atlântico uo Sul ¦;

llfonfet'_fu, 25 (U. P.1 —' A
presunção de que um dos cruia-*
dores br'tanicos da base do Atlan-->.-^
tico Sul — o "Exeter" ou o--'rt
"AJax" —¦ teria sido afundado por .,7
um submarino Inimigo; se dissipa ¦ •-
em virtude de uma Infor—lição ...,
obtida pela United Press cm fon-
te de absoluta confiança. Conss- . ..

§uiu-se 
saber qu* por volta da.», .

ozs horas do dla.de hoje, fór» •
das águas JurlsSiclona^s do Unn'^1--
guai. a determinada distancia de '¦
milhas do porto de Montevidéu í.~
»» encontravam tomando coret-v-. -
bustlvel» os cruzadores "AJax'-' »>;<•Kxeter" e um "destroyer", cujo ¦.
nom» não poude ser Tlsto, mas
que arvora, tambím, o pav_h-o. ...

C>» mencionados navlosd» guer-
ra rsc-eblam combustível» do nsT ..
vlo-tanque de pjtroleo 

"Olwen",. ;•
auxiliar da marinha Inglesa,, qu» «
«stave em Montevidéu no dia 2
do corrente, onde chegou comple-"- :
t»m«ní*» carretçaáo de jwtrnlfco. O "
-Olwcn'' partiu da Moaterldéu sint"
«nrllcar o rumo. no dia lt. - •
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HH&er tez ressiugii m
nas

inãuemsia
Rússia Balcans' 

_ %$¦$

E\ possivel que os soviets <tentem ocupar 'os ricos tervitortas
da Besarabia e SBdkovina, na Rumania — As "tropas alemães'que
operam na Polônia prosseguem seus movimentos para a linha''s~X'-'';x:S'x:-:'S-' dé dem ¦

Bucareote. 28 (U. P.) — A Ru
mania, ultima -Aliada do Inglater
ra e -França na bacia ido Danúbio,
encontra-se presentemente numa
situação 'delicado, 'tm vlst» d»
açáo>do5tt\ Hltler,'.que: fez reasur-
glr <i pan-eslavlsmo, -e -o Infuen-
elo d» Rússia nos Balcans. segun-
do uma òptnláo hoje exterloslzada
per uma alta íonte diplomática.

- A Ttumanla >enoon t»a»»e) tambem
ogora cheia -de létugitfdas -polon»-

, «ws -de':'todas-.a» cí«*te» --soólal».
•8«inrtdo'»».'iafonn«ç«e»':qu« cho-
,gam -a tsU eMedo. ¦enquanto £«s
ntssaa riüanjam ,«a. polônia, os
camponeses' dessa nacionalidade
apoderam^ae >e dividem entre -»l os
latifúndio» poloneaes. .Ospropwe-
tarias^w.' viram obrigados -a 'fugir
por*',«TUa£.*.íjM'l«4o.'a também --de
sereno >,acusados..-de .explorar.ias
masaa*trabalhadoras. ¦•:.•

OiÉcxttdlt^nvimtro-iàe refugiados;
aue':maou il*fróntelra- creou >um
novo.problema-que perturba o*fo-:
verno rutrieno. Apesar 'de Hiuei»e
»Dsr»*:,lü»é *s 'membros-do ;-gover-:
loytfoifts -se'dtriglráo a I,'*nS».'
linda **•-encontram em território
rumeno' 'pelo' 'menos 100.000 -clda-
<4os-'dis*»à nacionalidade.

Secundo ó-omito Internacional
maí2t3l.«âòirto»*'multo clara: e^ac

¦ Xumanla tem grando* desejos de
«nvlailó» para avFr«nça o mais
breve poealvel;'temrsdo qu»' o <»u«
ativMá&e política pónhá em perl-

,go -a "neutralidade .'do pais. .'Oa
míàsbroa .do igoterno polonês .pro--
meteram abster-se de todas atlvl-
lado* políticas -enquanto forem
Üospedee dó governo rumebo, -mas
« «Sfeças ótielais desta oapltal
tém <»pr**risóes "de que sua -pre-
senç* aeja 'empregada • como uma-
excusa jp<w parteídaMlemanfca.i oü
mesmo oü 'Russia.-para iuma '.açáo
contra ,*,Rnmarila:, !

Diers» -nesta -cidade /que -o 'H«.i
Carôl: teme :<Cgor» máls *o Rússia
oue MÍ .'Alemanha devido' a.-que «4
po»»lval>:qué =a iUhtáo -dos ?SoV«*te
íe «Inte tentada ;a ocupar os ri»
eositerrltorlos-da.Beesarabla.-e >8u-

. kovioa <*. desse modo, Incorpora-
los /ao..estado russo.. 'Uma 'aeao
dessa" Tt»ture*o 'induziria tapida-
mente'* exteneáo do; território-ru-
menç,'talv*X'aa nue foi. ha 78 ano»
atra». .''quando tse eonstltulu en
reino;  - 

Se o -.axtensAo do território da
Rumania-se reduzir - de»»a -manei-
ra, a.nàçío sei* pre» fácil para
qualquer agressor «'teriaatí-a.dl-
neütíade de manter :o seu -preotl-
gio entre as nações vizinhos.

Durante meses a Rumanla temeu
a Alemanha, em vista da ameaça

, de um. avanço alemAo :para o Hor
Negro, por Intermédio da Ruma-
nia.

Os íumenos acreditam agora .que
o penetração 'soviética na Europa
Central poderá :«vitar umo .gros-
5S.0 alemá.¦ oontra .a.Rumania, po
rém.nAorelimlna.a1.posslblHdade»e
uma agressSo soviética contra as
antigas província» russa» da Bes
aa sablo <e .Bukovlna. ,

- - -¦ >As autoridades húngara» come -
taram "desde logo a organizar -a
evacuação :destas refugiados para
• Baixa Hungria. \A .grande maio-
Ma' doa poloneses aqui ¦ chegados
e»tá'em.:grande dificuldade íiuan-
Mira Isto devido ao .pouoo valor

.que tem atualmente a moeda .po-
lonesa. O rloty da -Tôlonla vaMo
Antes do guerra 30 cents^e,-atual-
mente • vale somente' 1 - eent;¦ÍA liripláritaçáo' da bandeira ver-
melbe. ao longo * da fronteira - da
Hungria com -a Rússia coincidiu
com a renÓTAiáo-^As-relatóesidl-
plqro*tlca»'entre os dois países. "

*A HUNGRIA "APREENSIVA COM
¦A APROXIMAÇÃO 'DAS ^TROPAS

SOVIÉTICAS

«orna, '35 (U.) — A 'Hungria:
estA -vivamente «preenilva -.com 'a

.ocupaçáo da Oelloia<¦ Oriental -e da
Ucrânia .pelas trajas aovletlea». -f
. O» Jornais italianos tornam-«e
éco dá inquietação que o foto «li
•uoelto-e: salientam, em informa-
çóes recebidas de Budapest, -qua
as relaçóe» diplomática» entre -.a
Hungria >s.os Sovlets foram restei

1 belecldos, 'evidentemente por mo-
tlvo do aeórdo germano-russo,
mas nao: reata duvida — escrevem
os correspondentes — .qúe-a pre-
«enoa de tropas na imediata vlzt-
nhanço' da -Hungria nio •* consl-
dèmda em Budapest: como multo
tranqulllsadoro.

OS SOVIETS PROIBIRAM O
TRAFEOO 'DE NAVIOS rFIUAN-

DE8EB "FEI.O TIIO NEVA
ífoíeoii, 35 («.) .— O oornl»-

«ariodos Negocio» Estrangeiro» da
Unlto 'Soviética comunicou oíi-
clolmente -A legaçAo flnlandeea
oqut que.de acordo oom>os termos
do tratado existente'entre oa .'dois
países desde 1033, o governo .30-
vietlco resolveu . Interditar o rio'Neva -A navegação de navios 'fln-^
landeses. . ;

Esse tratado dA ao .governo so-
•vietlco o.Mtrelto-a» tomar tal^me-
dldo, em caso-de: ameaça deiguer-
ra. Mas "desde -» 'assinatura do

•acordo: o 'governo ;sovletlco' IA vi-i
¦nha pouco *a 1 pouoo .'dificultando
» navegacSo aos navio» ílnlande-
«es mo rio Nova, a qual ieca em
verdade qu»il Inexistente nos ul^
tlmos tempos.,pelo ,que e declsAo
de Moscou n&o fez sento dar um
aspecto legal ¦ o uma sltuaçAo JA
existente de fato. '.'.:¦'

A lnterdlsâo proíbe o tráfego 'de
qualquer navio finlandês -em todo
o trecho -do Neva, compreendido
entre o lago Ladoga -e o golfo da-Finlândia, neete /paia.

ADMINISTRAÇÕES VERMELHAS
-NOS TERRITÓRIOS•OCUPADOS

'"A iÍNHA DE DEMARCAÇÃO »
. TABEUIOIDA EM MCBCOU

•Bei'lini;.'3.5, (.R. v.) — AnuncU-:
ss jáHèislmente ,que. de .períeltaf-ocótyto. cóm. o comando das úttl-'
dides sovietíoas. as tropas alemâels
que operam na Polônia prosseguem'
seus movimentos para m linha dn
demoroaçáo mllltor estabeeldda
pelo comissão ,mlxto russo-germa-
nina em Mascou.

..Por sua ves. as estações radio-
rmitaorss looal» -asseguram que o
submarino polônia "Zbljc", de 980
toneladas de .deslocamento e com
cincoenta homen» -de tnpulaçAo,
que -st: havia refugiado em águas
territoriais aueeas, Segunda-feira,
foi Internado no porto de San-
lhammér. . .

Acresceríta que no porto de
Wailtolm estAo sob custodio ou-vros dois submeralvel» da mesma
noctonallttaae.:. ,

Quanto A situaç&o na. írente oel-r
dental, «s' lnformoçóes oficial» ex-
oressam • que se .registraram peque-no.v.encontros e que houve otlvl-
dode do artilharia de ambos os
lodo»'.'«, segundo onuncl* o Alta
Comando, íoram abatidos oito,
avtóea franceses e afundado um••destroyer" britânico. .

tüttt, madrugada, 'As 3,5o horas,
os "moradores de Potsdam foram¦ despertados palas advertências de
alarmo contro ataques: -aéreo»,;
dando-se o sinal de "passou o pe-rlgo'.'; dez minutos depois. Acre-'
dlto-se que se trate apenas ide. um
r.lso alarma. As autoridades poli-,:iaU. de Fotadam recusaram-se a
lormular qualtqúer comentário» o•espelto.

Tambem anunciaram os cstaçóM
.1» radio local» que iioje partiu -út
Sofia poro Moscou o chefe do» ser-'vlços de aeronovegaç&o da Bulga-
ria.^TSr.-: Bojdeff. . aeradltando-st
qift.-.-fm breve; ítcafio estabeleci-
da» o» serviqos d» comunloaolm
*»»,Í5'W9!W:-Í9**í .'•'o*, P»íta«. -df.
vende ttt «õ«ndido« d»pol» A Om-ei». '¦¦,'¦:<¦ .',-'..v ¦-¦> ¦•'¦-•¦ •

"ITos èlrculos político» de Bo-fi» — -aerowtnta-ae — «spera-sesufcacrever proximamenU um novotratado comercial bulgaio-aovieti-
eo. que facilite o intercamhlo de
produto» entre ambos «s nações".
OWMBO CONTACTO ENTREO» EXÉRCITOS DA HUNGRIA E

„¦¦-.:::: da rotbta .;;;...,..>...
tfi'-*t~'- ¦¦-• '¦"'•" "¦'

MwUies, '« — (Por,.«Ím«r':'>è-ter«nil»a Associated Prot»)-.'-^-tA»tropa* dos dol» exercito* da Hun-'"&*.¦+ <ta Rússia estabeleceram
585SX ^H P"n>elro contacto nestedistrito sltu*do nos alto» suma»•da montanha carpatloa.

O hi»torico acontecimento teve'«Kjr pquoo tempo depol» que umdestaoam«nto de, g.dÕO soldado»nolonsaes cruzou A Unha dlvI«o.-l».
frenta as forças'russas, para seru™?1™0, depois d» desarmado deoçórdo oom as leis de neutralldá-». A» força» polonesa» que fo-:anl , internadas, estavam com«nnplefca falU d» vlveres e áStn-'!EZJE*i "UW»** » sua retiradaLtrav4s.de seu pais J4 dividido •

SÍ^SS-??' luUr co»*1'a bondo»'
SSiSS^iS?0! ?ut w Surgiram
^?«^o dmpjnlo po!on«« tAo logosouberam.da InvasAo rus»a e tis
iüWJÍ5iml?tSs.<'uf tlT«r»n» lugarno rerto d» Polônia.

. Aa chiftHm a esta cidade osaetdadea retirantes .polonnes mos-tmram-s» grandemente Jublloso»ta aabtram que Varsovia, a aua.-apitai ainda rt»I«tla aos ataques
das «tamtoa. Entre todo» os reíu-
«lado» polóMM* que aqui aporta-
ram. predomino bem alta a espe-'MM* de que alguma coisa da Fo-loml» ficar»,, por fim, eomo na-
çio Independente.

¦obretudo entre o» oficiais tioeesrctto internado existe e crença*jjuf lhes serA possível, de umafôrma eu outra, alistarem-se «|n-
da aah fileira» de exercito polo-n*i qut estA sendo formado neFrança pera combater oa alemAesne frente acidental.-Ç Br. Itnaec Albert Horcclcl.
pedi* polone», falando logo depoisde sua chegada disse que em
ST" í?1*1^ Lemberg. principaletdade da Oelicla. haviam aidoexecutados 40 padres católico»cpnstsllcea remanos, no dia 17 do.-orjaní». Adtontou n reverendoPo-eckl que xemelhante ato f»l

pntlclrta por ordem dos chefes
jtUMjMfidos da ucranlano»,

¦Moscou, «5 (H.') (De Jean
Chompenols. do A. '*.).— 'Oico-
mandante das força» soviéticas na'frente da Rússia Branoo | ordenou

i» formaçfto «m 'todas *s cidades
ocupadas de odmmistraçées tem-
porarlas compostas ,'de 'represen-
tan tes do exercito soviético ¦ e da
populaçfto looel. . 'As administra-
çóes 'temporárias dirigirão todas
as atividades administrativas, eco-
nomloa se culturais-««devem mor-
mente -regulamentar oa mercado»,
obrlfar ''ós proprietário»¦¦*, reabrir
és lojas; -as padaria», os restau-
rantas,-es-easia de banho. os.aa-
lóe»-de bareblro. - os cinema»,. ro»-:
.tobelecer o funcionamento normal
dos telefone», das «stações eietrt-
«as *e do «serviços de agua. ;

lEm virtude de um ulease, o ru-:
blo e o tíoty podem circular con-:
juntamente em todo o território
ocupado. "O rublo '-«Ale um xloty.
Todos os cldod&os a&o Intimados
a observar -o ordem revoluciona-
rla a « Impedir todas es tentativas
dos antigos círculos 'dirigentes.

(Em raa&o do fuga ou da prlsáode muitos proprietário» de 'empre-
ca», 05 administrações temporárias
dirigem o comercio ¦• <a industria!
noa regiões ocupadas'. As autori-
dade» sovletlòos convocam 0.1
camponeses « repartirem 'entro -*l
os 'terre» do» grande» proprletá-rio»; do» antigos militares polone-ses ,:.e dos camponeses ricos, bem
como o .gado, as sementes -*t o
material agrícola. Os camponeses.)
recebem autorlwçAo para corta-
rem lenha e pescarem nos lagos,
direitos esses. reservado» até ent Ao
aos senhores. Na votvodlo de No-
.vogradev. os camponeses J4 *n-i
«saram em posse de terra» de en-'
tlgo» propriedades senhorlals to-
tallaando 90.000 hectares.

O Xrajnayo iavctda. orgâo do.
exerolto vermelho, estampa o /do-.lintile do n. 6 do Krasnaj/a Ar mia
Jornal do exercito soviético da'ucranio, .publicando a saudaçAo
fraterna do» soldados poloneses
prisioneiro», "moblllsados -pela'
íorça", no eexrclto polonês:'VeSso segundo -a Imprensa -no-
7kM«|, que grupos -dá «telals pó-lonense refugiado» po»'. :bo»que»
WHiflnuám * ataóar o» eombolossoviéticos p«»a retaguer^a, lovan-'7•der-fat diante ümá,»u«rr» de em-boscada., ;•

D» acordo com as ' Informações
ohegoda» hoje . e esta ' capital.
Lwow foi tomada depol». de um
combate de dua» hore». o mesmo
acontecendo a Vilno e Orodno.Oa tanks soviéticos foram empre-
gado» para destruir ¦bsrretras kvántades em vários lugarési

íAssim, em Grodno, 3:000 oíl-elala da úgendarmerla entHnolwi-r»ram-se em lgr«!Jí». em fortale•»«», em quertel» e ha propriedadedo príncipe de ' Llubomlnokl. ii
que obrigou a artilharia aovleti
Oft a. entrar em açfto para ven-¦oo-los.

Até wóra . nAo parece que ee
grupos de poloneses que «Inda ro-•litom disponham de artilherla.
O AVANÇO SOVWriOO VKt-OODPA. TODAS AS CHANCE-

LARrAS
Porií, Hh (De Jean Allary. daAgencia Havas) — A «u&stltul

Çáo do "Drang.Nach Oaten" do»alemáes, pela marcha para ò oeo-te doa russos;: continua sendo oobjeto principal dos comentário»no» círculos diplomático».
A missão mu.tor alemá que via-

Jara para Moscou tendo como íun
çáo essencial negociar eom o» ru»so» a Unha de domarcaçáo das terrltorlo» ocupada» -por ambos osexércitos na Polonl». assentada omprincipio no dia 33 de Agosto, min-do continua na capitei varmelha.De acordo com tnformaçóo» con-seguidas em Roma. noe mola 11-
gados 4 Embaixada de Alemanha,o Relch teria desistido da. idéiede crear um "estado tampáo" oomo» restos do território polonês c,mesmo, oom territórios atualmenteocupados pelos russos. Caso essacreaçáo viesse o ser roallBRta, o"estado templo" passar!* t fo»er
parte da Unláo doe Republicas So.clallstu Soviéticas.

Um dos prlmolroe culdadoo da»tropas eovletle»». M tomarem po»-t* doa território» conquistado»,
consisto na fundaçte ds orgenis-mos de governo soviético» e netundaçáo de Jornal» noimmtet»».

Bstamoa «MbvtlRtto « uitia «a-
p»tu*o. n&o somente territorial,
ma» tombem ldeologloe e poliu-ca. Mwtou perece «etar ssndo orl-«ntodo tanto pel» Kcmlnternouanto pelo soverno «otletlro r;-o-
pr;amente ;iite,

A divulgoçío do mapa» reecn-
té» . contendo os ¦ofomera» rspu-

'bllcaa soviéticas, d* Kurt. Elsner
na ««viera, -e "de BeUa Kun na
Hungria, confirma 1 que ro -avanço-
p»n-ilavo ¦ *» confunde com -a pro-•paesndo comunista.

A este respeito JA <e começtm «a
oonstatar-slnais de inquletaçáo-n»¦maioria "dos poisosineutres,'¦«ípo-:
clolmente na'Hòl«iída'>espalaesfeov
oandfnavos. 'Estes últimos querem
saber-sv. -o «acoildo ;germanoí»ovle-'
,Heo7iUo.'con«»rlu><4<UIWS prevl-
iogles especiais no «altleo.

A presente em 'Moscou do Mi--nistro dos "Estrangeiros da Li tua-
nia, prendeis» «era duvida,-ao de-
»«]o m»nllest»do pela 'Rússia "de
conseguir o .. desarmamento .'dás
ilhas • oatonlanss.. O» círculos 'au-
torlsados supóem :que a qutítio¦'dás Ilhas Aaland..»erA dobítld» a
seguir. Como'é notório «ua.quês-
táo separou até pouoo tempo, ¦¦-«

-Alemanha "a -a UHSS. embora ne-
nhuma 'dela» fos»» iateceasado dl-"T*ta.

Ha bastante tempo a Suécia e
a Finlândia, que 'partilham a'»o-'
beranla dessas Ilhas, vinham en-
caminhando as negoeloçóes neces-
aarias para obter o «ua mllltarlta-
çáo. «A .Alemanha, .signatária ido
áto - Internacional que .garantia o
estatuto vigente ?nas ilhas, -mo»-
travasse' favorável -40 projeto suo-
co-finlandeü, pois /via aa mllltarl-
aaeto das Ilhas Aaland uma f-g*-
ratitla oontr* o expanslonlsmo da• unas. considerada -entAo por 'Ber-
Um. como um -.adversário 'temível.

¦Rela» poi»,*em'«*tocotrno'e Hei-
slnki vivo curiosidade para «saber
se a-Alemanha alterou'o íseu-pon-

:toido vista sobre o problema, per-
imitindo 'assim que '» orientação
.-•ovlétteá predomine'no^Bsltlco.-Quanto á'Europa Danútolana -e
Balcânica convém aaslnolar que ós

.elementos es^vos át-rádleado», ti-
veram, sempre os seu» olhares vol--tados paro os russo».

A opinião búlgara náo esconde
a suo satUtaçAo pelos vantagens
obtidas píIa'.URSFBse.'v« no-^over-'no soviético um 'apoio >»sguro 'a

'fovor .daisua tese.revlílonlsla. Oubúlgaros "verlatn ?eom - satlsfaçto'os
russos '.avançarem: até os estreito»;
domlpadoí' -atualmente pelo» tur-
•00». • ¦ ¦ ''.• " ' ¦'¦¦ - ¦ -"¦ '-"'¦

As relaçte» ¦' buljaro-sovlítlea»
.»»táo. portanto, em viés de' um
maior estreitamento e a creaçAo
da linha iaerea entre Sofia e 'Mos-'
cou, representa -ro .primeiro passo¦visível.

Dois «etado», a Turquia « » Itá
lia, observam oom-sentimentos dl-
versos -a.- sombra "eslava que '»e «>•
tende «obre oe Balean».

D 'Ministro dgs *B«trangelros do
governo de Aailsero,-'Sr. Soradjo-
glu. -pastou -per Odeaso, rumo o
'Moscou. " '

Pretenderá Me concluir um pa-
eto de -segurança 110 mar-Negro*;
abrangendo o Rumanlo e >a 'Bulgo-
ria, ou então como 'corria no:
làlrculos 'diplomáticos. .preterirá''n«goctsr-"um trotado turco^sovle-
itleo que -rsgule 'a questão 'balcjnlt
..ea e os respectivos direitos des
dois países? ',.-, - -¦••.•' ... ....

-, 'Ao certq nto se *»b« que re»n>.
luçáo'-prefoílrá >.o 'Sr,'^SatádJajlu."

¦E- convérUente.pOíem. recordar queo Tur.qulo ten*«! o se '«polar no
«ussla, ,para manter ~a 'ordem
atualmente existente nos balean».
da mesma forma .que se «polo na'Fnoriço e na'Inglaterra :para mira-
ter 'o toqUUIbrlo nó Mediterrâneo
oriental.

.'A lialta, amiga'de-Hungria .-e-do
'Rumania, «ceio uma eventual pe--'netraçáo'russaremdireçáo doAdrl-.
atleo.

Oertos observadoro* •asseguram
que o 'desejo manifestado .pelo Sr.'Muísôllnl de impedir o alaitra-

•obretudo, no seu receio 'd« -ex-
' p>n»âo-ea)ara. Por esto rotáó teria
êle defendido: a tese de que'a•França -o »a Orá Bretanha ltviom
«•«ur «a hostilidades ou, entto,,declarar guerra A'Rússia.
. tOBrtrea, i35 (H.) — O corres-
pondonte do Times na. fronteira
da Lituânia relata ">á ocupacAo,
por parte do» «oviets, da Rússia¦Bronoa, -aflimando: vO método
empregado -pelos . soviets para ^a
ocupaçáo.'das.oldádc»te>.aldeU»da'Rússia «ráne» que. Aáo of «tecem
foalstenola, eenoiite ..geralmente
no envio *de' -algun» «oldádo» mo-
toclcllstas ou < automobUtataa ' co-
iando 1 cartazes -e "dando "o *«VUa
prévio de 34 hora», parada 'ocupa -
çáo soviético.

'•E»«»s eartates Indicam:que o»
.que quleerem podem lr-M-em-
:bofa. • ¦-,¦ "Multa» ypes«oas, principolmon-te, perto da 1 fronteira . aalv«m-»e
ou etcondem-«e, mas o» que ha-bitam -a alguma dí»t»nol» dofronteira »e que querom fator ou-tró tento, náo'tlm multa* ipowi-
blildadea de «escapar 'ás 'patrulhas
lançadas*4-soa procura.' l*No dl*. imediato «4 ocupaçáoreallta-se a seguinte cerimonia:
• bandeira vermelha' é içada, do-
pola sáo feitos comícios -em quese renuncia' a formaçáo do 'Soirtet
provIso«o'e des outtós ofgáos'ád-minlstrativos. ,TA nova ordem :J4 reina'quasl
completamente em Vilno e ou-trás ; cidades da * Rússia ' Branca.?Qs.policiais que ' ficaram omseu» postos, sáo desarmadps' e' 41-'guns deles presos. Todos'áto sub-«tltuldó» por üguardas operários".'¦Além ''dos '; jornal» • soviético»,dlveráM -folha», looals de tipo «o-vietlco JA íorom postos em ' cir-culaeáo.' ^Circulam inúmeras publica-çóes. as»lm como retratos'doschefes soviéticos, inclusive, Re-
gundó se afirma, Um mllh&o defotografias de fitaline".
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O EXERCITO 'RUSSO CHEOA A'
/ÍWONTHtRA 

"DA ESTÔNIA
Telin, '35 (U. T.) — ' Urten-té— Acabo de chegar '4'fronteira

*á Eátonla' "o primeiro, destaca-
«tento do.ioxerclto russo^íóvle-
tico. :*.' ' --•'¦• ',-',' ' ¦; ;•

REGRESSO INESPERADO DR
MOSCOU

tortos 'rurais poloní«es, >«priM<Wa-'
des em'Orodno.

Os "Oficiais •»'*« UtlKntdiartósee lemgtartm Tia eattdtel deGrodno, onde »e defenderam ?d«-
áespetedamente durante d«»<Ha».ia» tropos-«ovtetlCá», protègldaópelos tanks, arrolarem numáróáás
granadas- de -mito pelas J«nèl»« 'da'
catedral. ¦ •_ í
. Os poloneses *iío' defenderambravamente < e 'mataram muite»ófidals ruaáó», 'do "qtte. »e vingo-,ram os vermeinew mais terd*,'fu-aliando todos • •» '.'Oficieis captura-dos. tendo, porétn, perdoado -*«
¦óldádas -qoe!"se 'haviam 'tendido.

Chegada do embaixador
do Brasil em Washington

i/iavana, 35- fH:)¦¦— 'OrSr. Oar-los 'Martins Petetra*o Sousa, tem-
baláádordo tBtesll «m-Waáhln-
gton,-óhegou-a Bordo:de um ávláo
d» bombardeio do ttrcdno norte •'americano, procedente'^»'Pôrt*au-"Prince"* de passagem poro o Con-íeroncio PániAtnerieana 'do Spa-
nimá. -

rníSSÍf' 25 '<ÀJ •íi);r;.,fí' lhròr; a.O'pár*oó cónvehóidÍDak que vai

rlá fránee»á;a«;
que »e .noticio,. í
i&_VWá+fMÍ_}__ 4a^4irtilh«.11.  ^o«4M|r#, "

traittdis d% Vordbtk % vánadis
Swrfc.íA.põdertsáí éawiníát»» ?dáItóírtèd, n^ra íMifórisb qu.e vt««'deíildjit. «Mjniçwítflàiílsi» ouás'^'B$aefc, •As-'bktÍ»rHiá V»1««i4á» .'»ii»;-.pimíçr»m ao fogo ;dqs cahh»«s
g^n^oi.'más. Vorindo íu «Mor-
IHlfim /ktfi*W 

~ - 
odtfc dos frlí».

. At Th*!» vfóleátaá atividades da'ártllherio desenrolaram-'»"» áó »ulda cidade -àlfcrtit Ido *áárbru«è!fcih.'áo lohgo do rio' lioutèr. otidé V»
^duó'.'(p5tnd*^llS»S, S|»«lnbt *ei»tf*red, Attito-. máls 

™pr*«ttma«
am» do óuirá.

Afo.teou,-35 (A. P.) — Dlx-»fc
que o ministro das relaçóe» exte-
rlore» da Estonl», Sr. Karl 8el-
ter, 'regressou,' de aviáo. -«o «eu
país menos'de IS horas depois 4«
ter -chegado «a veste capital pai»Importantes conferências com a»
autoridades -soviéticas. '-Náo sr'
sabe »e "»* -conversoçóos entre >e
Rússia ;'»» seu -pequeno vlslnho

rbaltlcp »»e romperam, «ias; >»em
duvida, o ministro voltou 00 «eu

se pais premido por causas urgen-
ál tes. !*4Ia-se • que o ministro dt-

plomatlco da Estônia nesta capl-
tel,'Sr. "AUguste.-RSl, ¦ tambem ¦
tenclcaa partir pata Táhlin'áma-
nná. '" '¦ -, ', '¦ '.-'""

Noticias "oficiais, ,procurando'.«xpuear.-.o regroíso súbito do -Sr.
'Selter, '.dizem '.que •'Osáe titular ida
governo estónlano, que veiu 'a
Moscou o»ten»lvamente para .con-;
ferenclas de caráter comercial,'te-
rla'«ido '.chamado o conferência
çom «altas auterldad»» soviético»
hontem, .'pouco -dspoi» de Meia•noite. Depois di»to, porém, nada
se coubera.

PUZIUADOS VÁRIOS • OFICIAIS
POLONESES

f.O)idr«. 35 («. p.) —,'A:'Ita-
dio Moscou «enuncia que 'foram

•monto dqcçoafllte^atual.^orltilna-setuglladosfilovos-ótlciali/e proprie-

'A sovietízação da Poionia
MOicou, 25 (T.-O.) — 'As-auto-

ridadei soviéticas começarem
mandar profesèores *e operário»
para «s territórios :situado» «o'Oékte da Polônio'e que foram
ocupados recentemente.

O presidente ''do ' Conáelho ísu-
perlór 'da Ücronlo. 'Sr. Buíml»-tránHo. comunica 'hoje 'o CótnltéCentral dç Partido, 'fól ''«nearre-

^t*do deste quostáo.Seráo. envtadoi -'«ipecialmtnte
-grandes quantidades de -livróji áeste» territórios, e, '.Aiw régióís

. onde . náo haja estrada de' ferro,>estes Uvi-os- seráo 'distribuído» "por
Intermédio de taminhóé* «íávít»».
O patrulhamento do lito-

tal argentino
''Buenosi'Àir*à,,$S. 

Jh. 1 _".O co-mandanie-chefe da esquadra,' con-tro-olmlronte Rose Gullasola, óu-munlcou que -as Unidades -Inte-
ígrantea dO:gTUponov»l »ob o teucomanuo encraráo em Pueiito •'Bél-'grano. ,'-A*;.«oldaües menoré» • pró-ssgulráo no patrulhamento 'doiil-,
tóral .-'do . Atlântico, »".e^Bcúti»*«ó"'
osslm o decreto de neutralidade.
As tarifas sobre o açúcar

Wasliingtont '35 • (H.¦).' ^- 'Náp:
'obstante os noticia» pvôtniseutesdós 'mercados-de "assuoarjüftnteáB
rem -que ol.xói-erno dos>E»tAdo*' Onldo» tenclona «dttfcir*á» ttárl»I»s de lmportaçáossbre o áíáucárcubano, venuilcia-Se *hó« 'círculos
«utorifcado» que o .governo 'itorte-
americano náo eóglta de 'iéMe-
lhante dimlnulçáo de torlía.^Observa-se nos "referidos m«ló»
que o aumanto do. prtÇo do' áasu-«ár, -devido .4 .guerra na «uropo,
permitirá a Cuba tirar lucro» dá»vendas do produto, nemio ' at-.gando 'as tarifes mais elevada»Instituídas ha uns dez dios "ptlo
¦fçverno-dos teotádo»'Unido».'

 monta
?'tti^^>I*'*í.tr*n^'<lé lí»te.
si-' íSSítí?'-' :?.!?sm*'«6'*iM**o ¦ óói
$e.:tttndár cálmomtntk 'òi síu»
B'áno,s e 'fetiblfcár-'»! "-ütia» -çSjkn»,
•¥em'te Taeómía&r ünii ós' bô«ií'bjlWtelal».. 

_, 
'

; feífinp '6 cõrréíspàndiAté iúè íàr-
¦«pi Wtateriíliát^, «i mèíftriíó» "4
tft01'íitrps ifeiMOa^óoMtrtWdôs p'v-¦m :pet<m*fe«;.i*õ: ritotírámA'tó»o-3»e« pííáíl&s bómbi» á"é«ás

4ptt,?ôá:->átlíiifiS» ;*m i*ÍAlò. Cán-«ittite::tauõ'aí1iitíà'ílt» iáftWfeüdo Schfesiíi^ «óí^téi-n ««mentelhes couiavem póueós tlánó». Mto
,* ídfncll. q>õfet uSik Bómita ;'á*«ái.

»tòdá'!'ál^ò\'«^e;-cíhWWóftra
^fc; que ,tye oiládó» ràó í'p«s!tMidieiii

As dotlciáii ótfe foram récéíifdMatetá-e^ltW''ídtlintamt(iu« áóolíta: decorreu ten «1m» 00 loháóde 'tedá «á í'f]rtS\t'o; .«acidontál, rüatendo-o»^alumie» .Vojrttíldo iòs. seuiataques" «óntra O». poítçóa» : fráii-«MM,'"Aealm.-.Nsk .frtncetejjcnu5ft"..
ram consolidar as «uás "pçálçíJás i.rotlflear' «s-sues Unhas em vários'áetótte. •;•

- .por- outro, lado, p»''íóo« de -j*-¦conhecimento ;d» .iav}'*òs'ó ^lládá1for«m-córtduBtd*s •.,«nj»'-piwio' '»ú-.

K ¦' AS'*6i»tüM t*otlcláS'»#qvl' *c^p(M»'l--
daáádláhtamVqOeós alBiWáes^con'-¦tinüám íóiieeiiaráAdo.^ámíe "hu--

¦mero «ae.- «ámlâdrllhás Jén\ Várfte
póntte^»trate»ííte'dis^uaV'QÍífi-.r----,--.-r!, ,-„--,-.telraái nas proximidades '«ía íSur- \. Na frenfe OrJsptaJ, çáíbe-íe 1 que
ç«, dando-o ^éntéiiderSqtie- -<étik[-o$- ''íafcrettçs' "alátniq * rtlsíó de-
próximo 'o lnlelo '4ie ' ¦'ilM\ftto(íiaC-\ ve)n cl*ígar•» (Inh* de 'denftir.'
aere«ss»m»lárta'"r««oal«.¦:•..-.¦. :':««'ío am¥n1A, % -•- ..--•--¦

Oá-éóhléntadoreíimilIterteT^h. «»'¦ *i ''"
ceáes -pádém-ito público -páíá Tflraí:<tkja "paciente" "pelo.' foto *4e 'áínv:
do náo ter sido lánótiu - ótíKurft»òfèaslva iftetel na '«phte"óeldiÉn-»
tal. Aliás, -muitos observadores'acreditam "sque '.a tatlèa 'fWCitetta
*i»';de'lóráarita^alèmáés lá-ótín-
«i»a. ¦',.,.:•.¦ ¦.''.;"¦;•¦ '¦- '.

Além "disso, '*w 'francesas 1:áflrr
mám 'que o 1eterctto ''«límlo "d«
ágoroJOfc^è táó poderoáó ÍÓWo 'o
qtte"o ¦Haláír:: lançou ' '«óütíla *»
FronçoemíflM.^ivem áta'íjátivôs
r^m 7Üivi 'nnt-an^lil A» ¦' r>A'rÁWa*m

tempo n«óe«»rtó cskrá * 'iíoifsifro'-
'S«o "do ¦ tini ftWm%i6ir)il.M?» os sóldsaó» -nwteAs cònti-
miáom-a "üheglir"* -JAfl^á.-tfm ?nu-'¦Bièrp "Cádá .vei ma!ft'r. E, 'ié «s
áláihtòs. ^reftfflijcm "eSipíágáV mo
qcitfèiííe -> líftámá tstlca d* "q»re
ijá ^rtçáJfám iwfo O». Pòlóhla, **
prbv)í*%l "ijúe "tó -tatit íísquifdH.hfcs
pr^urem,'''d*h<ft> '"é/n: jitíucoi^íftpa- .1¦a*r'-ó teiritt.-pòr^ntre pÓ5;áCám-
^a'nílHft'ó}:]i^l%í«» 

"

nófta. qtiaiíàóv ..aoítles 'çsfáo Se 'p'ré^'afan96
p.ará rte»ijer''tí» '^sVístfijKs aó ;ÍSh-'
Xp r^a.-nMriná, "qtfe 4'e"eslatíae 5d'a'Prtiasr» Crfcmtàl V4 «uiiirrlá.' Bis
<fóiiit«rníl<f(ide con\ hSe 'bíaitó,, fo»
-flaafttas .'Já 5p'«súàíáni ;-a 'oiafeíe
"dó Hfisst-IJitówík. -qtíe íol 'ôcdprfda
.*delõ| -ri|#os.

Vôr o_íi\Ao Tía 'enti-èsfa da .'Çi-
dade, ás tropas 'apretchtarám éón-rftíe,hcia 'uiha'% bufftr. -^uiimi üm
teiWfitto 'da Intentsrt» Wetift
dtórlló!U-*«m. "prfasía "peVaht'» 'o-ljó-
mandante 'das, tropo» Verníelhs»

igrãfidrtrtíâte ' o 'éçíréftò íeBÍçvWo.
pela 'nio ctoriduto '"düíante o» 'dias
Üe luta -noa mojitonWos c'a!p"atl-
;è«s, i^ide: 'õólateíaíám eota -<f«
:w6pâ«; ná8l5tás''líís bffe^oçffes pWa^á UmpáM 'dorWreno.

DfcfHttJBAD&S ViÍBIOS .AVÍOWS'
3. i.v 7*&imiÁms . 

¦

>ari?, ís (A.^P-) -Vm "comu-
hicõdo", dlííyllíutóò ''eifo nblte,:'ínüncló'u'qile Bí^íánóèíSs "eferru-
fláTám "muitos 'ovlóés alemáes. Vá-'VMnte^cltftntá!, -lièj»."

S«oírtAo 'DO 
.ÓONSEpriO DO»• •' ;"':•',". 

'Otz -¦

'-Laxidréí, ?-fa '(«) k"—' Hsailisfcá,-?á|nraili«á, ;i5õ.CMlníSÍário:rse-»
íar,-;
dó»

VARSOVIA ENCON
TRA-SE EM CHAMAS

Os defensores dacqpittil.poloneSia, combatendo corpo a corpo, repeliram1
os alemães e incendrarom os tanks gfermanicos que tentavam 'trans-
por-as barricadas'—Será estabelecido na França o novo <gdvérno daPolônia — O órgão oficial do Vaticano apela (para o chanceler Witter no

entido >de que mande cessar o 'borribardèio de Varsovia

tòtÀtemiiiitos -dt fctlüBíiíii. t 'pfl
jlnèíH "teiiàtío (to' tíSttíelho -dós-Dez, ^riíàrrêgidó» 'do^óõnt^ole "-dtt
ímuíiV^Ma. .>;..-- .•¦'. ... .-'
iüá :C<iifei|Hft'ói MÁt '-"áyWelflãtdoi
'pêlo Sr.'-tó;sllé fturtln, BWrtedáí-
te 'dípírfoüíéntoi •Sóíng6eiie rfle
íãrtfteeWè» 1 HíiíBclitis, -óu Iridús-
trtOls^» üaineíia de ''rteá^Jçlós. ¦

Us 'deUbefat»»»: dó -«JohtelSo po-'dè.-ío éorrlfeár 'èíhêiíft* 'iríeímó.
vlsfó Ji '«tar'«)SlíóKiia '«^õFíeftj

At\ài 'traíialhl&tí*. tlontta a
flèádo-ttíàistorlo.

poli-

Budapeste; 36 (O. P.) — «mtransmissões n«lo radio feitas deVarsovta .'aíirma-«e que aquela -ei-
dode ienuintra.se em chama» emeentena» de lugares.

O* deíenacrea, 'combatendo cor-
po a corpo, repeliram os invasores¦alemáes e lançaram'taches provo-condo Incêndio « exploiio de¦tante» alemáes que tentavamtranspor, a» barricados,.¦Bstlmo-íe -ent -dlvauo» -milhares
o numero de civis'o »oldado< en-carregados da defesa morto» ¦• te-ridos nos ultimes 'dias.

*' ¦LEVADO O NUMERO
VTPTMAS

DE

Loiutrss, 4* (D. P.) — A radio
Varsovia náo 'foi -ouvida durante
a noite. A ultimo irradiação foi
captado pelo "BBC" afirmando
que Varsovia ainda resistia, o des-
peito dos terríveis bombardeio» de
avlaçáo e -artilherla dur«n» '« -tt-
mona, * que se travava renhida
luta ho subúrbio de Praga, onde
o» poloneses repeliram cs alemáes
a balonetu.

A estarão de Varsovia n. T deonda» médio», foi destruída pelasbomba», depois do que só se ou-
vlo a. estaçáo de ondas curta*. Osavlóes alemáes lançaram bomba»
Incendiarloa que ateerom Inums-
ros incêndios. ~B' «levodleslmo onumtro de vitimas, podendo-sedizer que quasl nenhuma caaa ««-
capou de ser danificada.
IMPOSSÍVEL RK38UP,OIR A PO-'LONIA

Porls. 35 (U. P.) — As poten-cia» ocidental» compreendem queo golpe do chonoeler alemáo tor-no . difícil a resurrolção da *»-
publica polonesa com as frontel-
ras que possuía a 1 de Setembro;entretanto, náo.o consideram lm-
posalvel « nSo admitem 4 afirma-
õáo do Br. Hltler da quo a Polônia
jamais voltará e tw a fôrma quelhe deu d Tratado de Versalhes.

Náo se deixam tambem impras-
alonar pel» declaração do Sr. M»u-aollnl de que é lnutll querer re-su»clt«r um lltado vjiie foi esmo-
vodn pelo dinamismo de sova*força».

Para a França, a luropa eon-
tlnúa modelada pelo TMtado doVeseolhet.

PADBtlWSJCI CANDIDATO A'PRSEIDCNCU
Bucamtt. 3S (0. P.l — ür-

gente — Fontes bem laformedaadecl*r«m existir a possibilidadett que o Er. Mosclckl .tenunelt 4pr«íid<nci« do Eanublica J»!onM»•m favor ti» ~£r. Paíerernslci. d-s-í".t çue a aoilde deste ultimo lhe
permito aceitar o cargo,

clpe .«iteéon awlaldíioUlc Mlrs^I,oue ylvla no ôá£{elo dairèÉláó di'Novtírrudek. .Beecrda.se qu» :o príncipe 'Rá.-,-'
alwlire'üeu. filho íófám eiptuf»-do» ha alguns.di*s.p«rto de Vilno.

Z*-'

'SBRA-NA FRANÇA'O OOVERNO
DA POÍtoNIA

iBuearttU. -3S (U. 'P.) — - Ur-
«ente — Circulo» polone»*» me-
recedorá» de credito, «firmaram
flUe existe o plano de «tobelecer
em .França o-novo .govertio do 'Po-
lonlo. -

APELO DO VATICANO PJTR.á
QOE OTESE O BOMBARDEIO

;DE VAH807IA

Cidade do Vaticano, 38 (U. 'P.)
— Urgente — O Osíenloíore Xo-,
ntarto, orgáo oílolàl do Vaticano,apela hoje porá o chaüóéler Hltle.'no sentido -de que 'monBe 'cessar'
o bombardeio de 'V«raovla.

Cidiuíe do Vaticano, 25 IH.) --'
O Otecrwotore Romano publicouma noto de caráter oficioso na
qutl proíliga o bombardeio dáVarsovia -e deploro .0 tratomento
lnnisido -4 Capital polonssa pelasforças germânica»."As informações quo chegamde tod» a parto a respeito dósbombardeios do 'Varsovia, '«scre-
ve o Jornal, produziram a mais'dolorosa impressio. Em rasião dasespantosas concoquenchts qua tr'sbombardeios náo podem delT d»tsr sobro -a populaçáo 'elvll, «x-
prlmlmo» nestas Unhas o desejo,de que. j»e ponha termo -4. áettie-lhantes maasecres".

O bombardeio da cldode de Var-sovia tom causado numerosas vi-'"".Íí-J? °* e«tr«go« matarlálsmultiplicam-se, deapertando vivosentimento de horror dadas aseortdlçcte -em que «o encontra aPolcni».

JTAÓ SE ENTREGAM OS DEFEN-eORES OE RELA
«onre. 3á (-H.) — Os jornaisItaliano» publicam um telegramade Dantzig segundo o qual -a

guarnlçao polonesa da -península
de Hela ainda náo Sc rendeu, con-trarlemente ás Informações defonte germantsa.Depois de algum tlie de col-mo, segundo um despacho publi-cado pelo Lsroro fesclaia, os no-vlo» de guerra gorm»nlcó» que «eencontram em aguás de Odynlarolnloierem os bombárdeloa con-tre a península.
CAPTTOADOS UM T&ITfCIPE EVARIO» MAGNATAS POLONE-8E8

i#n..~, eo ,tr »^... £í? ^Ibutadós ao 6«n'«r»l Vó*
.„VÍ. íwíi.2 (H' L ~ W"18'»» J^itaeh, morto b« rrehte «« V»r-
m»»bÍ.5£ íi ní,^"L^e -u*8 fTl*' ° '«'«lítib dó Ibtertbr «s
í ^FfJ** ** pravmet» de No- terminou qus todas ãj TWtltUi-vogruíet, ocupail» pena ruaos. ' çtes oílíleli . tm,",!".^> '?,-
m^Litraram o príncipe Mirais? • toholecimenroo bubUiKís e ás «-

«unse-t* que *t trote ro prln- bcndelras a meto J>'»u.

* MORTE ,'DÒ OENÍRALiiltíOWSKl :
¦ Kauriàt, 3S iH.) •— Sofdádói
poloneses chegados 't '«sta Ojpl-Ul - declaram qüe "o aeners:'"S!s'-llgoiiralci, foi morto dutenté úhcombato 'óom 'os'trdpás'tovleiicás.'

Fól o reí«rldo gentrol 'qüe 'em
ISSO "ocupou o cidade 'de yilno. '

Os ioldadoa poloiíéiís inüe pã«-sam •atualmedte a frónteiía per-teneente oo lixereltç Uo '-íeiler»!'
Sosnovski.

Os soldados demonstram 'grando'
«sgotanlento, »«io 'pinto "dí 'çoIMM.
«o eólo, «assim qüe pláar.i >M'tír-rltorlo riouvre. ., .. .v
O SR. TlSO "RECEBEU ÚM fe-LXOKAMA DE-MiTLBR'

Braíls/oi-n, -38 ¦ (T.-O.-l •— 1
primeiro ministro Sr. iDrv, JoiefTl«o, reoebiu-hoje o 'Seguinte te--Iczrama do. Fuhrer. o caancelerAdolí -Hltler 1 "Senhor primeiroministro. Ao terminar o compa-nha polouesa, sinto a uecéásldadede expressa? fnous '«gradíOlhíénWj

'« vó», «tnhor primeiro mlnUtro.áo Xerclto oálovaco 'o a poVo 'AIó-
Vaco, pela atitude dtclslra do-monstrada na Irmandade das ár-ma*,- Tenha -a cònvióçáo tíe -qü*
o poro alemáo ¦'« «tu 'governo sabe•apreciar tal atitude e correspondi-ra plenamente '«o» íentlÃientó»com ele demonstrado». — (a.)Adolf .Hitler". . - '

PILOTOS OIVIS RECRUTADO». PILA INOLATÍRAA
Londres. 35 (T. O.)' — Comu-nlc«-ie hoje á noite qr.« o govárnóInglí» decretou o rterutalMónto,

para a aviaráo militar, de um
grande numero de pllot»» civis. -

Todo» oa pilotes -eivi» mebófesde 3B anos que pessuem eortlfl-Cado de piloto do ávíoçio foralh•visados que dewm Ibgreuar noavlaçáo militar ohde íeteráo pra-tfear durante algum tempo.
HOMENAGEM AO 6tíT«hÀLVONCTtlTSCH
Bír/tm, 3S (T. O.) — Por »b-

r.*m *«m ,'pçtenélál - de " ndirtbate i.i S,f.-^«wn«rfiim Wim n£S '«'h '
Not'ánttntoS;tódô«i#»ó*e6ríl*s^Wn i^S.^?í^,'??,^.ff?'ín, Bdm- uma *¦""
.ádinitlr":qúe 'o''íé|ulpa'n\áfito f«Jt, »H2* -SÍSJÍíJb.*'.' ifisj<, 'u,„-,uí,

¦ Aoriát as - -possuem-Ao» 'im; grande"'quantidade. /.•.-•.;.~ ..
ÒS "EFETIVOS-ÇOMiOlJK PÓÍJB-OO^TAR Oltí|8te

Pori.»",'3a l«.) — ,'Bstúdátt*o>»
¦iltüaeáo 'militar 'dá ÃiemãiIBa.-o.
lornol hè Temps 'esctetiè; vpoa-
eülnáBe-íatualniente •'dóçflès 'áproT
"Xlmidás -*obre os efetivos l'flo qu»"dlipMm ^ó»'«lèn\á«s rio '^.•JJAelfq
ihíês "de í*ue.-ra. Büáeram 'fts! ate-
máes em.'"iteás>, cóntto'* Pólunla'tèfeoíde'70,'divfsi>«? álèit»*de*aivl-
bó*s- ',mec'anlieiB*ás\ciiÍ.ó . nünte?6
iBnbtelríògí.ijWtíWá-nxfíee^unrá-
7>aM»r"ó:toteV (JgsWÍi!8ès"íIntda<i>dès ídw*0'í»peóle - exlstonf^s **?«
tempo de pJz, Isto "é, "blp"co''dlt'l•
•sOfes blindadas¦'ç "nuatró' Uêolra».

Do outro lado 3Qbu'*0' «Visse»
estáo' do rrénté ócldòhtal.• 'A~ert':
"dlttisíá 'iqae •'•» 'ócúBaááo "da i'*iíno'poloníi» 'Jotrtbuldo'..-.-ao..:exercite'f.ér^iáploos.MMlTeétefittádjiií^Ppoláfl-
diviáíes f&bti&tfWWtyXntôiiiA-
«fe/:dtoM»«d*j»i4'?jS?r«Ml,U* fr.ón-
telráír-Te ,pál«s'dlvl«9»s ¦pfntySeH.r'.,
compostas de homens de 83'o' 40
»rios''qtlç n4ó flfiéráln .4*rvl^ó?mi-
lltor. Assim, átrá ríoTriaxürio^éhi
Í00 Pu vllO •divlsóès de valor dtst-^güal."» mais. doze dlriáóõ» ^ÜlUVdá-
dá» '.que o eomáridoiáèrmóhléo"*».:
verá Vlitar ;'n» 'frente "ocldíHtal,
ülise. Píuméro -están-tõrito "St '4*
aproximar -dos :»féU'*6s d» lflíll•qOe 'em éártç 'mómérito totaliza:
ram 340 "dlvlaóea. '•

IO 'Reiòh 'liáo-tem rtíêt1*»» lús-:
truldi» paro ¦ utlllkar lniedltóiitlm-
te. Náo tém 'oficial»' "»úflel«ntes
•Mm - sübiófIclol» ,"p«rá 'èiíijflíílíár.
¦grandes unldode» riôvás. Cdlito.'.õslnclbolméhte, . "tyjjn 'ò 'dliiolnU-
jmó"de 'rH««"íorrti«ç8«a .motoriza-
^ás, do» dlvisóe»'blihdidás «poder
esquadrilhas V»árt«»,.'r.u.To "poder,
de alciim medo, siibstitúea quahtldade"..

•VARIAS CKNfENÜÍS "UÉ ttOWmíS
triíeaeham.:na. linMa sieg---FRIW) .

'Kemich, Gráó' Duende'"'do Lu-'XéiTibtíííli. '35 '<U'.lp;>"~ ''Polo
loúio d» tnasáém'ócldsntal do-rio'Môftlo, ^*» 'ooiSritéellBéntós permi-tBm siipór 'qúe 'ástáo íendo -córis-
truSd*» trlrteHelr»» "das vlzlnltxn-
çás -<ii* páqVíriás f eldodes qoe ' sé
eúcóiitrám sltüild»» "entte -ss bal-
xás 'cordilheiras e nióitttnhts do'Mãtela,' ^prlnclp»imtnte >S0a !uH>
dqíásda Vlóèherlagen.ipfossècue'» evòcuãeão ii-t\l-"delo de IBéiíh, ón5fie'á» éritóntra*»1
Walória "dos casas, cóm "ás portas«áa .('.Selas fechado». 'As Unhasovihe*d«» olériitSs "e-icontram-íe
"eamóuflodás" Éóm «í*ót*s -k- *aimó» 'ou. 'AAttò fléám «IttiáâJS por«ett*» "detextêfláá» «Islíás 'ds '«r-
votes, no feyláode winelierthjen.!A» Informações qü« «Siihim >« es-te cidade dt*»*' qüe-os fzonos
fro-rttols,4 UpMo Slértrltd. rios^ir-redores dé ífátftKhlbuíg 'è Si ar-
brug,, /=e 'SiiSóntíám mln?.dá«.
ácrescentáridó 'óüe ttrobílíi "je
cónsWóím trlricMíIíáá 'í póçòscontra.os tanques.

O»-çuordo» idái 'rftíntétíw dá-elaram qüe.Já a» Içvoü !» «iítto
üma parcial 'évoMUrí.o '« .'J4 '»*
íórn»te:»'rí.ín os ^laee» dé ,-ev».vUíjKa ds TeSliiéer, «or*. Üert-
hlrigér, 'Móndorf, 'Gérfanjer ^*
PItten; .

Os íriosfnós :çü»rtl»» dléçm «In-
do qiif. ó% ríatíeéijs. nfíborsín-o
sominho pj.r.v um »Vahno sabreTottiriçcn. Launstrbff é \V»ldv'là»
_iít,-o -eáao d» qü» se éónvérto
numa tí-réejsldodf é?trotíéléo 'ótie
facilitaria 'a t»r!f» dé ;»u»s tml-
dadss de «rtrhérla. Ao mésmio
tempo. .0 trtbolho réálliodó áèrláde Bfaridè váfò? Sara ftiiittr üái
potsltel avohço *«lemáo.''

sogünaó »s lYifoímeça*» corren.
té» «o lónso di fronteira surtoésío'do XuííiVtbur^o. pãrèce- -Yrtis "-os
fr»ncís'és conduziram trabae 'o
BahTiSç» porá 'u^VSptao 'áltüá"d»'

•Mm em 'frenleiá llnltá Mttibot,oor sobre a fróntol^ado Ltixem-
burgo. As 'e3.né*ntraçSte pódf

o fato- de a Grá-Bretanhe''?'»* ¦¦
,líL^5!!lRrftd0 «empre hostil 4- '
3B?-' *o.í«n uKlTnntum que o «o-rtrno britânico IhHktlu 'it* :&"«»
S* *£l?* í AH*i«bha «BttMí»

dS^kS?^ PrfóThl» pMès.caniU -diplomáticos ordinários.
fcnfiin, rio paragro 7.0'idp bómü-rtléfcaò klémáo sé fáeeigriincktlva-"«án» «rilèSIló :<Hta datos * do»'*orà»."íín q\i'e .rtarrèrám ós acon-•'ífeiimkntós.irtrá dar '¦ h Improsàáo ''de, ttr o/íimbàlxádtor^Vltáttlcõ^èm '

Berlim recMxtÜó rio dld 30 HáAJSftfo 'ò"'textó dis Ultimas pvõirio*l«fe» ,'Wrmihtciis, ó ftúê"* kh- ¦:
Uolutairienté fâlísb éóíriõ prova a»«láwrtrr iriál» áMplà "o LlvTè '*iül 'X
iptfbliéádb'fei* Eôftdrts.

; '.-na- teus ,rçltlmòs'''pàri*r'afr'ô!i. b'
documento do.governo dá Berlim
kcaxá "4 Polônia d'e «fe háVfer ri- ¦
%üiáíló"4 tomar ém conslderScáà '-'

¦%á prej>ôsfç:6és gèrmíirilcàs (jirò-"
rirçóes 

Ique %'Póloriú ilhüravil
Hi/J* hayér lonçodo á atos ílá •"•

'Kjraíaíó Mo provocados b -iSsi&i-: ¦
A iGrtABfétárilt» ite háver récüs».-:'Vo.-Ã 'StiíSfáçío Ithltànõ. 'o "\U«"
copstltüi — terrólná ó Mirilá'téj;Iô •'¦;•"dás Informióóe» —.'óutr'l« tehtá» .•¦dèelárá'ç'8'es tnéntlrôéás".
FÒLHirfÒfellKOLESES %ÒÍ3RÈ A

... ALEMANHA
-' forfsj. ès (Ú,..*.) — Te);to dó'
Cónvünjfcadó, áltádè hüírtoro'43': (¦*"A Jéste, do "Bárrè, atividade dó»

nossos elementos áyariçOdós"dfc'1'riVr
itAhttfü, Qfpüàt otlvldVde dk'ári
itilhérlo rnímlgó ria íhesm^ rcgláõ.¦perante os combatep oérijós trá-'
vadós"rio (roht,."em.24 dé,.:Seíem.r
ptb,,<'t— nos?c\H pfetrulhíífi nfe cV^a
empenharam-se ém oombate fior'•duoi Vezes óôifn-os.Tivlóés '"dè 'eágà •:

:fn;"Sfc.ià..'süp"e'rlofés èm hüme/o.'Fóráiíi "áqátidós'variós «"éróplariijS
ide líáça 'álémSés, dois dos -'qual» -
eálrtfln'"çrn"hóíió território".' *r >:

OS ÀLIADOÍ3Í DISPÕEM DU ' ' '
RECURSOS

i Var.te, Í» fÜ..P.') —'Òsèeç- .•isómlstií fi^nceieç sustentam qu*•ó"s 'oiládós dííjíõòm 'Si sufjeténtá»
r,ecu'rçgs. 

'4fti "ò.ur.o, rçlivI*i(S 7e Válb-'"----'
res estrangeiros faro. adquirir, ílü-
rante cífíco ariqs tócTRj as", matérias
primte/çle qüé .. necessitem .p'hi'*'";
:ós ílhs'do deréio.

ÒS' ALlsMÀÇS INlCTARÁÍt 'A_ ¦-¦
"AÍUICAÇAp DE 

"XrtNAS AÉREAS '"

. 
'übtno, 35 (Ô. P.). — De acóvíjo

cotn umo InformaçRo dò corres,-..
pónüettte' 

"do :Popoío iVltalia',- ({üt-";
se acha cóm o exercito álétriSo pá
Llnfifi Sfégfried,..o» ále.inSès Inl^. '.
ciartijrio ~k apllcil<íao. de.mírios ap-
reastiife '^cstrddm'avlóes, pomo a',
rhiriáí, Submarinas ttestróem ria-
vlçs. ... .¦'••'... .*.' :,,...
. -A\ -pjiititr 'explodem 'k vbntan»'dós observadores pÒ3t'odés sin içt-
iS», 'p. a terrível íorcH da e.-ípibíSo..

\t fatal paro ;ljs íaVióés ijúo ti .'eií-'
jiohtrém ria zotía dc 'Olcancf. 

qúe ¦ :-
é rde .diâmetro .vinte, vezes maior' ^tie, ;*s. (nlhos .ofâffArfxs,

Colocadas ã cdrto distancia uh?»:clã óütrá. f(ii'!tfofs'e tfm verdkcfel-
ro caiqpò. Çle jii'(n^s ifò, ar. .¦'O corrçspóri^ç^fe Infoíma. qu?fttivlu uõro 'tremenda cru.loíín e
Iógo 'depois ^ltj ütri ovláo íroni;

;e6ss'tombar. áos-pétia.çós.'' ~-l ¦ . ¦'
'íntbrrompídò . o. 'rpAftjâo :\ò.

LONDO • DO MOSELA

fcvícSJribilrffb. 25 (,Unití!.rl..'t'Í!«'N\^.•i-Os 'ãlálnSe» :lnterromperarb.'o:•traíégo íéítóvlarlo entre Gi'eí'?n-'máchçv 'e .!Pérl, ió lon^o .do Mo-'íèla,. Nbtl"cia'-s.é .ijüç.^os. trens iw-do :dl*. .... .,_ _. ._ ....¦ ¦¦Siiio, iém 'dúvida, ,-objeto de , tre Trler c iaíevéhmadher só cór-'dtoòmáGo *'«» ' critica'?, fórmulàldás "f*rá'má'tiolte.

étçá atáíárom au«s vezes a» íor- suerra .p-v .1™ «iiu»,. »s^i^ v
ei» íiãts ádVeriáMa» ""qúe eíãín exercito frortets otrovessou o frôn-
'Süóorièré» •ttuhlerlèiMente. títiót i teWáíJlWttt^a ^8 do? eqrrente ,1^%
'••v^Sti ái eiát. ;ie;Triáriícis foram tro dlás antes oue ps ciretfoa .o.fl-
íhi^óí*^ làs^3i?«%aWS Ciais ^lorrtSís tlves^m reconb3el-

tOUMAáAO ftte'U*f WfeGtMBNTO
OE WÍILHaMA ' ANTI-?A«tIlA•NA IRLANDA DO NORTE

Londres. AS (H) . — rO 'Minls-
terlo'dás IriforMsSP*» cómúniêa:
VUh» '«0V0 rÃiitüiínto .'de^aHllha-'rio •aritl»àérèo"«it4 'ãétfâo ípririádó
átuoliriérite ria.• Irl«"rido ''ao Norte.'
>réV6iie :aúé, ''dijntíp "'de- um oü:dols dlfls,-^ste .-ègimèrifo, "àiíe ré-
,íóríar4'a :déíèíá -anjl*iéfe« de "Bel-

f ast,.' estará "erri 'pé ''de 'liúttrii:"
' CÍMiÍUÍHCADO ttFtÒiAL 'BA

:'Í\Í<A1^A
''faria, 35 (H), — 'íôl "püblicá<to

hoje 'o 'Jèçuílnte <íómiínfè»do '"'sô"-"We 'ás ópçráçóéa: ¦ '-
"Ndiiíós^ttmeçfcós 'avariíódés' dé

irifaritorta .ístio 'ativos *«. léííé do
•fcirf». Réglsti-ou^s* ¦ íort* IMjyH
dáde da artilharia lóímlga nesè»
¦Mesmo réflâo.. Durante ópmbatês^aéíõos, "tiívktfos 'sobre nosso. frèn-
tei 'rio.'dia' M, lióéáãs potrülho»' dé

Além "de, faaerstn saltar. X "pon-
^s,' de .'Scihírfgijn perl, ;sobi'e "ó Mo-¦selo ós'áleluilestl.cstrüjrhm.cs l'ri-
íljôs qüe. os trúhcesjís é^tsvátn r«- u
parando poro pf>dci'cm. ,'utár. Hs H-
Mtt to ,¦ longo, do .Mescle, m /fiôio;desfechada uma. ofensiva nisso zo-.
po. Os 'ovl&js co.ntlhu^i k .'cruzar.
sobre Luxemburgo vló.lándô o tuw- .
trolídade: mos,voam p. 5 óuv6. mil
Weflròs de "altura, sendo imj>o'6ii-
íerdlStllíguUlos.
Á TÍTSÀDtlÇAO 'DÒ BotóriM ÒÓ-

WÍDO PEtOS INGLESES

CiWieíréj, '35 
(HoVàsV -r- ,'Õ. .Vjrti-' ."rilsttrió 

ds IníórniA*óés áuuncl»
qüe..'ílúrãriti 'a 'róltç passada,. o,«'.
,«Vlõêí'brÍtariibos IariÇorátn sobre.0.'Alérnarilio. bôlétiiii cuja tíádüçàó
< ' 

o seguinte: ...."Àténc&o, tióVo, .oiéní.ob,,;— Alá-
tliíes I oõ.3arVal"qúí.''aJ'da£iieit'o;da :'éítisSod* sarigú»lal<jmoo 'lía^güer-
ía lio Potónl.á, p>i'n\elrç: a "««Ré- ¦
ràriça dó vosso go('çi'lio!dei gõnnár''o igrúérro relomriáiro" foi 'aniqüi- ¦'
lodo-líetá dçcisáo'.d'ç goblnete.siri-
táriicó' 'd5 "ss preparar., jjaf» ^úriyi
guerra c!i trás 'anos: sejündííL''

•«m bòí«o. fterltórlô."

Tito j»s -mtm
DE tiÔNt»

to;iiír<J,,'35. ÍH^). ,tentativas fè|tas., p.éló? náW«á3
^aía íáUfttçár ós fatos 14 riáo>ü-'
défáíi rio'íütyró «iséfmúlár ÓU'
tóióér *á 'íérdáde *e 'Wé*n 'tónáé-'

'itíNÍSfE-
ÍA^HS ;

Tááós ""as

rum ser emj>r«»o»a e-n qufmueraví.rico dentro dO trlarigulo Mia'*-:
ta-Ssrr*. Pare protás;«r á 'fronfél-
íá noróásté do "ÍV«'n<*à. W» HIWó-
«e*s "do v>r!nci"psdó "í«r. ihtíilld^.
^e'c» alemáes.

NUM» nOV» 'visito oúe/b corres»
bôrirfente «f« United Prtf» efs-
tiiou. "cita minitá. ém Jálehsfem.
bode. oSsárrar tiiít Vária» rtntçn'*
d» >>;meW« ty*b'õlh«m l«h éoh»-
trueáo par» se» K« d»f«* ^jor de-'
trás »% l!sh« Bfájtfrie'd.

ABfclOÒS A I*M'A*"« CÒNtít A
. BínWBAS

VáMim. 3?.— í^ar libur» >. LO-
ehff«r. «4 *a»ócíot«« PT#x») — Ooiro comando klértiáo. admltlhdo

rio" «os triféifrtáíSás. éóMétttáftdo•HOJfc 'm féfsíés d<d|ís :p-»loa,álí-
"«««'áòs-áéóriteèlliherilbs bué pré-
««eram' q 'Inlófo ''ktts httstllld,*lcf«s•éhti'é '» Alèitiánliia r* *o Or.VBréta-.
hMa.tois cóMb fíáp 'Mâdó* 4 óübll-
cldálfe TpótoíMlriisféHóMós Eàtráli-
getrós' «lo ' Rélen.

Os .'rtUátbfé» dos ttitto» ^ièrm*-
hlcõs :\)'rótürota "áséôttdfcv, "ItíH-
ctáSdo '«s principais ««gociáçoos¦o «éTtititlVaa 'Kè •entèatmtató fet-
tá» \feli Ittslatérr» e peto Polônia
cóm o óblètlvo 'Ve silvai k paz,
psra 

"com ltso coüclülr qué a
Wáülíã 'e 'á' tfrt-Brotariha sáó ;rcs-
pbháavels pela 

'abertura du hos-
Ü1UMW» -•'O Melo rirol» fácil »'íapido tia
const» tár 'a me:;atldâo das oílrmo-
ç8í3 íermanleos — acrsscénto o
comunicado '- écompai'4-los com-
o sumário do» dóeumeqtos brita-
rileba rofersntte ás teloçOes teuto-
polonesas *té á abfrtyra d«s |io«-
illtcládé» entro 'a Alemaoh» « a
Iturlaterra, sumario dado 4 publi-cidade pelo triveruo biltanlco". ]"No coriiunlcado gérrharilco, —
dia o Ministério dás Informações,
o-fóverno do Bolch desmente, foi-
áómento que o Seriado de Don-
tsie tenha, proposto á süspénsáó
dos 'atividades d» lnopétoré* 'odua-
riéire» 'poloriéoe».

. No parágrafo 3,« do seu cbmu-
Blrfaló 'o 

xóvérno 
'alemáo 'áisagu-

te_ yit,,» g^M|tfa .brijáarijçi 4:

tlvo dss funeral» o:irt«u que -ss-1 «so?» % pbAlbllfdeSt de ume"- *-" " '• " -- '*a*r*4 prólençodo. acaba do <jc-
debor * construçáo «*« um abrigo
éóntr» bombas, ds»tíh'»do 45 'íéu
fttnrtel-^áritml, "alhurvs. no frei^
ti oeldeíitál

bár»st» "ds 'étpcrá
dò 'aliiiriáo

áó '* t

dòbfõto. A oísto"ás'tropas.pr.l-,
tarilcjis tá rstSo lado 'a Iodo. cçm .
os.stüs aliados fi'áhcéses:'terceiro:-'
ns frotas francesa e brltw}léá, .vai'-,
réròín dós océruios" o ftóf» "álsrb*
de èôilíérèlo'. d;, mánilCa qtíç M
vossos Pfóvliõrs e tódá ümo;'i»rl«
cie produtos dê 

'íu^fro 
t^netái», -

éomô "petróleo, cobte, nlftltol, bor-,
ráeh», .aigoi^áo. m,'« bíttUáç «táb
nqoít "ründidcis". Ao cÓjitr»riçi'<o .'«uérra -'«sterlór.. náó í«5'o$ts 'WiaU
contar cóm''0.-rè!(Oa*tftel:i5Hüt.o,,pb"r-.
bvt'6 Vdçsô-jjovcrpo rt'5'3'padè mots'ps-<r ''éisás ' piiódufõ».  _;'d»'do "nólte os «vVó^í 'bm^hi.eoá
tém 

'Wa"r>ii,tr»d') *» si(i potíncio
."vbilx-íb 

"«¦'b*! ;tecrttbrio, ,a:*fhÍ0i
AliVrlíés!'fólriaí'riate disoo". . 

'..

'iNytikl^JÓftEP.DÓ. «Ú'»tíTÉLrd«"NÍSíAL DO 'FUHRER

fccitrífái. 45 fHavasl .— A.fA5;'é'ri-
cfa Tlí''!,o óivuisfa 'os áítulnteAr 1»^
fórmoçflís do Díutteh» 'Nachrtr.-
çhíen Bliófí) prpc'drnfe» dó qusr-,
Ml 

'Senítal db 'jFtlWpftr: , .
Ó clioriféler 'HHlér tro«Sóorl;oür

sé ho.lé o Háte'Ho 'rio Bítlfa. ont.«
terminou "rèp?ntri»'ehte k erM!*»"ÜótalhO da Pálblifa. O -«v{4.ó ' do
rlteriéslér i**ifceu hum^íHródtoiltõ -
das proximidades de VnrsbvR. Por'entre 

o cntiist^íSiç dá.?.' trçtw.*.
Mltlér visitou. 

">\ò 
corr<lr.'.ao. dío. *

camfio dç ustolh» e'4nèórittcü d*x-'taíoméhtos do corpo "*aai{ Hl.ttér"..
Nrçnhilrtik '«Oticij» -tem •> .
Almii«ntado feritárilco

scftrfte 'iifti 'Wi(í«ntifò -«as
costns cia \orúc£a

tóndrás. iai_ _tt_~ — Cofnuhtií*
6 Almirontado: "NehhuhAt iiótl-.'ela foi recebido cóm , respeito Vüm •nóvb encontro riay»l "»b. Ikr^ó
das Costas do Noruega e Isso «A
poderio acontecer, «s- J"4 tlvesès
hovldo um primeiro 

"encontro".
'fküêétin- 

Feaòr FeaorOYlèli
Wtóe, 35 (U. P.) — Ti»le«u. ,nesta clííáde, 6 'eécrltor. est*di»ta

e >JlpJtimáfá rüsiio íeder Fadbró-
I Vleh Ráslsòlhteóv, que teV» deáta-

iíkjo- '**»• fit "4 minõr: coiía-atuáçáô rio» circulo» oficiai

- pfí   --- .«0 dStCt ário, quando 'á verdárfe
i quá 4 W»nf». b«ttóícV 1>ÍÓ
fól dáüa «»otn dVpbls do rtrem
ta aftmááá rejeitado As contra-
própóítas pólònVa».Nh ^pBiítgVá/ó 3.» Và côrriüh(ck

: ¦< ihíã"f»o » rióHieOiiüó llVsál 'do 
s_i:- ' soviéticos até pouco tetripo. quan-''clu.V*' f*'«^f* 'a:í*r. 'r*Í!lt*r-J>>.™ chute ..flo Es-• do caiu "d»s 

graças db Sr.sasll"ri>,* o Ibtlotjrro »ei»;tsrí«rt o esn-I táíó VTa 'CrBolífi T.irrt fi* iÃhiltÈHursta <r» íorohr». -o '»n?> vfMháii- >n> v&imtt> b> ti* vifthciiiao
í«ndo pfóeuradô tefuilo há Ita-
Ua. tfe óricfc ptf&ou J>Wr» 4 Práriçá.

¦*_-. ¦:. ..-.tf ..f- TSjÇ*lfe,!feSVi-*?:'-'- ' .: ¦ ¦ • rnSçí
*7YK; ¦ '-' - •¦¦>¦- -.

¦'--*-¦ ¦»»** iikZ&^&fcik
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SERVI ÇO XÍl;E;&f A F ÍC G- HAVAS, UNITED PRESS E ASSOCIATED

_ ... . . .^
Roosevelt dirigirá pessoalmente

\ a campanh^do g<we$0 |;'flaia conseguir que ò, Congresso Nòj^è-arnèçiCíirtcí
1* 1 ; reveja a*lei dé neufi^idóde^' y'-{\y:;

; WfuAinffon. 36 ÍO": *.), -_¦ ÇJ-tomando a capital, o presidente
Tronálln Detano Roosevelt dirigir*

. p—o»1m»nt» a campanba do go-
reme. par» eonse«ui> que o Con-' «reato revejo a lei de neutralt-
_¦*•. V -i .••'." .. -

O .pr»s_»nt» não fts •' osso da
aaueárMo do «x-eandldato republi-
cano. Br. Lendon. poro qua aban-
doite.amaas. iisplraoSes a um- ter-
o»lro período preeldenclal, como
contribuição á turhulento «Itua-
çao, porém »eu» amigos, não obs-' tante, - dtsem que. -Roosevelt este
aubcrdlnendo todas as- suas. con-
itdereções polltloos ao esforço d»
fsstr. desaparecer oa fatores par-
tldarlos da controvérsia sobre »
neutralidade. '-•'••\"'.-

Oi Sumario do conteúdo da 1»1
ds ne-tralldade que o presidente
at própòe seguir, uma ves que- f.
atual laH aeja reformada de ae«r-
de eom o projeto do. governo. * o
seguinte •:• ta» primeiro lugar, o
presidente .declarará que • esV.ce o
estado de guerra na Europa auan-
de êle' ou o Congresso o acredl-
tem necessário. ... __ __-Km segundo lugar, de* de o mo-
mente em qus se declare, o,,esta-
do de guerra, será Ilegal para
qualquer bamo norte-americano' 
levar passageiros -* ou - materiais ;a
qualquer:doa' ¦stadoe em guerra,
ou osslnalodos pelo governo,-noto
pena dé cincoenta mil dólares, de
miilto, ou de cinco" anos dp -pri-
são. .Mão se'permitiria que ne-
nhum carregamento . seja remeti-
do Soe -países .beligerantes, antes-
aue os exportadores não tenham
registrado titulo de propriedade
nos Estados TJnldos. O governo'des Estados TJnldos não .atende-,
;á as reclamações de nenhum d-
dodáo norte-americano pela perda
dos referidos, carregamentos ou
produtos. 

'.'.'.

Em terceiro lugar.'' o presidente' pôde Indicar, 
"mediante 

decreto; ss.
nonas de combate, de onde deve-
rior exeluir-se *_ cidadãos e os
•tíávlos • {orte-amerloanos, sob- • aa
•ft«smas penas anteriores para os''navios 

s de dòls anos de prisão,
ou cinco ' mil dólares de multa
para -os .Indivíduo». Enaa _onos
noderão ser modificadas ae as cir-
«instâncias o exigirem. ' ,

V _n quarto lugar, os novioa^norr
te-amerlcanoe dá Crus Vermelha
•eráo exceptuadoa -das condições

. Ca- "Pega e .'Leva!'..
ira quinto lugar. será. ilegal

psra, eis. cidadãos norte-amerlea-
. nos viajar nos navios dos paises

beligerantes." Er sexto -lugar, será tambem
Uegau >ara. os tripulantes- dos. ná-
rios me.xantes conduzir armas,escepte armas pequenas, pára
nthter _ disciplina a bordo'.

Sm sétimo lugar, nenhum clda-
dio norte-americano poderá ven-J ae* ou .'comprar títulos e-valores,' su bônus, .aos beligerantes, ou' jjroporciònar-lhes empréstimos ,e¦•réditos. O presidente pude per-
mltlr que se lhes conceda credi-
wa a noventa dias, com seus ln-
Serenes, porém deve informar se-' .nestralmente ao Congresso sobre

as concessões, outorgadas.. As- pe-nas conslstlráo de cincoenta- mildólares, ou.cinco anos de prls&o.

Em oitavo - ipjar, -taMaÚM V*
todos oa cidadãos -e reMsntts no»
Estadoiü- Unidos sdlloítár: p«j«i
buKjõe. á favor de^ qualquer dos
belltersnus. eieepto de fundos
dáttlnodo» s peoporeionar máu-
rláls medtoQ». .»l_vmtoa: ou nau-
•--__ ne«hó:^ugàr,.'¦&Óé_f''. ^t"bllco omfcrioano ou». >a*K»i»•*¦ _»
guerra com um Estado náo ame-
liesno ficará sifceptuádá -d__i

julgai* nectssa-Km declmó lugar.* o :- • -• a_o ji

Vidente batalha naval se ei-
taria deseiuolaiido ao largo

da coita oádeatal da Noruega
.26. iWaãe Wer-

da Atsoemmf fress) ¦ -
*s<to/QUe vlaseS* U?

v.Gsjjt
Indlcaç»

dadas oosteirar
tM-IWdWi^al

_H*
áa'; trea horas

no,' para, manter:». pa»,- qu» to-
do» os navlor msrcantaa «stran-
#elw-qUs"«>»rt^rate'l»orMSW-
te-amerteáno» ofenda» uaaa Jã-,n_tla yssra aasfgurkr qu» u\- mxi
oo náo transportará hom«a_ ou
carregamento» sos navka» de, gu»r-.
«a dos ««ÕMrsntes. ou;sés rasas
navios de »b»»teclm»n_. -

' Bn undawimo lufsr.,6 pcealdsa-
t» p«d» proibir qu» os submarl-
nos e*tTãnt«1râa. armados òu _«r-
caats», enw_ ou sálam dos por-rtOs estadunidenses. .'("•;.'-:«.l^-'' j_r, duodácimO lugar. - á. Junte
de Controle Nacional-d» MunteAt»
deve ficar encarregada de oonç»-
der-' ás. respectivas ¦ptrmUaattss para
a exportaçáo- de armes •! n»uni-
«des, é cada seis. meses apr»»»n-
tara ao Conuratao um relatório a
respeito, indleaddo a» quaratlda-dea - Vendadas e' as . condledes de
venda. O presidente pOdS assina-
larr por. meto de decreto, a lista
de todos os artigos abb • o controle
da dita Junta, qu* ineltte armas,
munleOese outros-materiais de
güerr»..':"'.¦¦¦ v<':>..~~j •!'.;:*i.";: .1,-,•;• í,

O comitê das -BjelaçOejs Esterlo-
res do. Senado Iniciou HoJ» aruaj»
dellbera«Oes sobre a revisão, ala* lei
de neutralidade.' A decisão do
comitê da» RetatçAes. Exterlorav
dará a norma a seguir, para a átjáO
dó * Congresso, sobre a .autoridade
presidencial a respeito. Os fun'-
clonarios da admlnlttracãò :maril-
feataram que. a autoridade d_jrl-
clonaria que »• dt ao presidenteserá de nátUren éssenõlal.» está
calculada' p»ra apUcar em*parte
:a força d» .oposição. '.v.j '••.-,

¦ . N_ círculos governamentais af )r-ma-se que' o presidente Rooe»v»lt
conta com o numero 'de- votos paratirar o'projeto de reforma da d-
tada lei do. eomttct das, RalaçõesExteriores,, predlzendo-se que o
mesmo' irá, ao flensdo na Quinta-fèlr». -.'¦••.:¦-. ¦'. '-* :.' *-"iV
DBCLARAÇ0B8_pO SENADOR

:VrÕshintto-iH (H'.).*s- «|í_ii
projeto de lei será votado pelo
Sfnado ¦¦ dentro de 30 dias" —
declarou o senador Pittman."¦;¦

.. 'Esse' optlmismo encontra con-
firmaç&o nas declaraçfies de va-
ri cs democratas ' e • tarobenv de
alguns republicanos que: aban-
donaram. a esperança de levar
a; sessão. espeâal vdo _0pn_ra_»até a abertura da sessão normal,
a 3 de Janeiro' de;- 1M0. .•i V -.

O adiamento tíos trabalhos do
Senado -ate " 

Quinta-feira (oi
aceito unanimemente, - o que
prova- que' a tentativa de obitru-

?&o 
não teve o apoio ¦. dos che-

es republicanos e democratas.

_val se esuríá^deaasnro-
ao largo da eo»U oUden-

_ tntennedld dé
entes «è,. loca»-.

"¦ _Sa_^1 
™l*

not__s disse qu*
d_ _irde ttrta

_ »a__,>*arta_ ouvido
__%_ -VMM- daasueU ddad»,

uanto^Jáás* ilhas pfo__a»
o*v_n tambem sons de ca-

nfaoee de grosso calibre Intensa-
lándo com outros d»pe«sii oe
cáfibre mentir. O. Jornal* Oiml-
«étnde, dc Bergen, aotlciàr*
0ta o ctóhooliei- havia parado,
eiitr». 7 *e a horw.d» noite.
AcfiesbajhUv* que seis ou sete
botes haviam. _do vistos ao nor-
j*?de'_»t_nen. pequena ilha

distante què, nio puderam ser
rei<mhoo_ca>. O mesmo jornal,
assim cofto dUtwãe dali, vem. de-
clèráiidòrqti»; navios esUo cons-
tantsmente manobrando nas

- A opfiu-vgeràl * que esses
atavios se laotimentam par», o
norte e .pas» leste.

A- b»tsU_. segundo todas; as
«pátendss, teria começado hon-
t«i>n i aoito,' embora em alguns
pontos-1 os ;l_imeir_ <cos só ti-
vessaan chegado,hoje- pelas, seis
horas dajnanhã, sendo neu»
Ocasião, ss casas sacudidas pelo
deslocamento de ar.. provocado"peiòsiestampidos.; 

yv¦:¦¦'*¦:.•.'•¦
Assim que as noticias d» fa-,

lada atalha naval oomeçarám

a chstar. íol anunciado que as
autoridades navais suecas do-
ram instruções, aos navios de ssu
pkis que- se* dirigiam para » In-
ktaterr» sue se conservassem
dentro das acua* territoriais ao
longo da fcost» d* Noruega que
tlveaeejh eonUeto1 oom o "'•om-
bolo britânico* *que os esp
em «tniÃlgutr ponto ao lar»o

O.naio do canhonheio _i

Ste•8SKh^m,íP,S3,-
*e^ poderá _d_»r que, numero-
sos ãftvlóa - estariam * envolvidos
no combate. Pessoas que corre*-
rajn P»r» as praias perto do
Stavanger, a cem milhas sul de.
Serten, »st», _nde. viram *
fiavfo: sueco Suesia faser alto
áo longe * redolher s -seu bo«io
homens mie estavam em dois
botas. Intendo oom os mares
raivosos, «fo ae sabia,, w> in-
t«nto, se esses sobrevivente* se-
Hiám _t ¦ falada batalha naval
ou de- qualquer, navio mercante
ou não, torpedeado. B Isto so se
poder» saber quando o. Sueíta
—| qúe nte tes nenhum» comu-
nlcsçãoptlo-radio ou petos ha-
bitusi» sinais marítimos — che-
_»r to porto de; destino, o qual,
presume-se, seja o; de' Oothen
burgo'. ':;.-:'., *.
O AÍ___ANTADO NAO TEM
CONHECIMENTO DA BATA-•:-; <:-.¦ ' -..UtA NAVAL
S.'íondr^s,'à5.;(A: P.) — O-AK
mlrantado Britânico declarou
qúe'• "nenhuma noticia /foi rece-
btda da batalha naval »o lar-
go dás costas da^Noruega, dado

ro '¦ caso que, tenha havido,, mes-
roo a__ii» _>«_-*?'.:¦.'¦'¦; .-,¦-•

GOEBBELS CONVOCOU, MAIS
UMÂ VEZ, OS JORNALISTAS

¦* *¦ •-*"'* ¦-'*.¦¦
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PRESS

CONVOCADO O CONSELHO
illSTROSp
jíÍr$Ís^

íyt-ííhdiistrió e; abCcorrierctp dé seu jpaís

1 Inglaterra (psiffa^
Livro Branco alemão
Lcmdrcj, 25, (Hi). y—Sob' o.

titulo de* Notas suplementares a'propósito do livro branco -ale-
mão, o ministério dè'Informa-
ijões acauã de publicar nova ee-.
lie dc infoi-maçóes que vém con-
airmar o caráter "incompleto e

-enganoso,"' dos documentos pu-
blicados pelo ministério dos'Ne-••-rocies Estrangeiros de Berlim.
. O livro branco alemão — de-
clara o ministério de Informa-
Voes — . compreende uma intro-
uuçáoe _ documentos de ex-
tens&o e natureza variadas.
?Juinze desses ¦ documentos jáipareceram em dois livros bran-
jos britânicos publicados respe-
ctivamente em Agosto e a 3 do
corrente.

Entre os onze outros documen
tos publicados em Berlim,
acrescenta o ministério de. In-
iormações, ha nove que íoram
ou mencionados ou publicados,era substancia nos livros .bran-
cos britânicos;,

E'"assim que,somente existem
dois -fatos salientes que apare-
cem nos documentos alemães,' más' não figuram nas publica-'
ç6es oficiais : britânicas. Trata-
se, por um lado, do comunicada)

, polonês de 31 de Agosto; poroutro lsdo, da mensagem: dá
Agencia Havas de 2 do corren-
te. anunciando que o governofrancas dera "resposta positiva"
ás proposta* italianas, .y"-:

••: Siifprío^se,— observa -a propo-sito 6 ministério de taformaçòes¦—. que 06 governos francês e.po-
lonsa vão consignar essas, ds-

. claraçosB e dar-lhes as respos-

.,'• ias necessárias. Por outro* lado' <— prossegue o ministério de In-
formaçtes — o livro branco ale-¦ mão .deixa em silencio um cer-

. to. numero de documentos- rela-
..tivos.» fatos de grande impor-'
tapeia: 1.» —.nio faz menção
ias conversações "entre Nevule
Henderson e HiUer de 33 (se-' 
íünd» entrevista), 28, 38 e 39 de•\g_to e d» entrevlsU entre Ne-mie Henderson e \ von Bibben-'", trop na noite de 30 par» 31 de' Agosto;...a.».:_¦ não se faz alu-

;, ,".ão - As mensagens britânicas dl-
rígidas ao governo alemão as 14
iioras.e _ minutos e IV horas e

;íná»a de. 30; de.Agosto; 3.° —
. __bem nio..ha nenhuma alu--

;i*o 4 me_t»_em- britânica d»s•'•ii horas e mela áe 30 de Agos-
:.:¦*'¦&;,,-; 

*. = ;- 
*, •;¦ ¦ .-.

.'• "_ssas omissões sio de im-
portoacla capital, dado que o
ióverno alemão pôde assim nâo
só evitar e oonsignar a língua-¦' «em violenta e ameaçadora em-pregada por Hitier no correr,
das: suas- entrevistas,: mts tam-bem de dissimular certos fatos'\. ess___ia:- 1,>- — que o gover-

:. iso britânico protestou linedia-
tamente contra o pedido alemão

,: quanto' á - remessa a Berlim de
um plenipotenelario polonês en-
carregado de receber e acelur

. os pedidos alemães antes de 30
ds Agosto ã mela noite; 3.» —

--.que .o governo alemão,, embora
i insUtindo, a 38 de Agosto, sobre'- s teto de que aquele pedido não-era-um ultlmatum, declarava, a

meia noite de 30 de Agosto,
que considerava as suas propôs-tas çomp JA rejeitadas, porque oseu pedido «unilateral de remes-

.sa de um plenipotenelario 'polo-
Mh; antes,de 30 de Agosto á
piei» noite nio tinha rido acei-tO"; J.«'-_ que o _ovérho ale-mao-repeliu categoricamente as
repetidas sugestões do governo

britânico (sugestões* aceitas', pe-
lo governo polonês) sSgundo ss
quais- • as - negociações . pokmo-
alemies deveriam desenvolver-se
segundo o processo.normal; toda
proposta-: alemft deveria ser ¦ en-
tregue ao embaixador polonis,
que a transmitiria ao seu gover-
no;"4.*..._ que i mel» nute dè
30 de Agosto von pibbentrop re-
cusou dar ao embaixador brita-
nlco coitiunlcação escrita con-
tendo as propostas alemães ou
propor ao governo polonês. òu-
tro método de negociações que
nio o qüe consistia, em por um
plenipotenelario polonês , na
presença de,uma serie de pedir
dos que esse plenlpotenciario de-
veria ter aceito sem poder'con-
sultar o seu governo". 

''
Bra conclusão,-o'ministério'de

Informações declara .ser evlden-
te que, no correr da "ultima
fase da- crise german,»-polonesa"*
o .governo alemão esteve r_ol-
vido a obter uma solução "uni-
lateral" dos seus pedidas ã Po-
lonla se bem que esses pedidos,
tal como- eram- .'apresentados,
fossem;" incompatíveis com a* in-
dependência' pqlones» e se::- bem
que o govemo alemfto soubesse
que a Grã Bretanha e. a Franca
se. tinham comprometido. a, ir
em auxilio da' Polônia sé esta
fosse vitima de agressão. 

"' '"'

-. :J?óm«, M #i P f) -T-O.Sr'; Uus-
SOlinl bonvocaxu o Conselho do 'Ml-
nutro» '.psra tuna reunião que terá
lugar ho próximo Babado .afim. da
deliberar, segundo ss anuncia, so-
ba» o :de_hvolvlmento ala atlvldá-
de eomeròiál- ém relsçfto. ao novo

fispel 
ásiumldop^a Itáliantojia.

idade" d» >"*!_»•: potencl* indus-"_Wl,mrtotaS»''.dã: Airópá.":--,' .=" * -..
Com a oómunlcsção da próxima

seisão-dos membro», do - gibinate
flpau «ncecrsd» .uma s»m«*»-de
humércsa^.e importantes • confe-
rendas. do" chefe do governo, com
òa leader» da sita Industria •: po-
mercio,afó-pai», entre os quais.os
d» 'produção 

química,' têxtil a. de
<jl»0'de bllvelr»; auaslrh como com
o», diretores das empresas de ha-
•yfgaiãpV:$:_*¦ '*.-...-A,'.")- ': '•. ¦-..::'
r '¦: Sstrundo ss-atirmá em íontes^Iü'
aeiHinás. o-, fita": pró*Úr»do..Ipsto'¦Sr. UU<so11aL netas» sntrévlstss é ,•'tra^íw^J/mimmã ^u^r.penjau:
a*, ltall» desenvolver. »u»a. relações•m«r_ntU com ,todos 0»'. países do
mundo, a despeito d» continuação
do eonhltio...;:''. 

"'. • .-¦¦.¦,- *.- i' ¦ -"
.'. Oon»ta'<jua,Já concluiu numero-.

sos contratos eom. nações n«utt«S
que foraim »]u»t»do» com ás :po-

¦.tenet»»' txllgersatss • áhtes • do.< mi-
o>o dkK BbstUidádes; aílmds _si
execuçib a'_»_ encomendas »'a
outras- que fchegwem-' pelo- mesmo
motivo, o Srí :'_í_Solinr Julga ne-
c__rto lhtenslfle«r ' *»' produção
.industrial.' - ¦¦'¦¦". .¦ '_:¦ :'." ¦•'
: ;Xatodaraçáo:ret_:pelb Sr. Itüáf
sOllnl.Mlterando.a decisão de 1 ds
Setembro .Jio. sentido ale hão to-
ta»»r, iniciativas mflltsres. é InUr-
pretads nesta.'capital, como um'propósito, 

de dar novo Impulso *
indjistrla.e. ao comercio d» Itália
e como um indicio d» que ó go-

.verno espera que a guerra será
bastante longa » qu» • durante ai-
gum:te_po"_te pala manterá *ua
neutralidade, oferecendo-lhe asaa
Intervalo uma excelente opõrtunl-
dade.para dar erpansto.s seu bo-
mercio e induatria.

! O; primeiro relatório' dado; á pu-
blicldáde desde o' lplolo i das hos-
ttlidades. «obre o.trafego marítimo
ltããiáno.' * considerado multo.ia-'vor»vel'pára o»iplíhos de• desen-
volTlmento 'econômico' da Italis
qu» 

'e'ornpreeadsm;em'Í>rlw*i™ lu-
gar, a" expansão do comercio ita-
llano d» navegação, "explorando
novas linhas que antes eram ser-
vidaa pel» marinha mercante ln-
gle_. Preve-se que na próxima
reunião ministerial, • será. Umbem
examinada i at situação. Internado-
nal em iace* da neutralidade ita-

.¦«ádá."'•""¦;:-...'-.-; ' ."." '
. • Xm. seus comentários sobre esss
situação-' segundo a descrevera', o
presidente do ' Conselho em seu
discurso de- Sabad» passado; »

QmiEMAMENWM
AmÂmemNEscij

. .Bucarest, 25 (A, p;) — Aroiand
Callnescu/ primeiro, ministro da
Rümeniá. .Vitima' d«« balais de
•eu» inimigos, em um' dos nfals
eapetsculsrej-.etlme» políticos da
historia dos Bslcans,. foi, dado' á
sepultura, hoje; • ¦-, \¦_'" .•;' ••'',

Cercaram ' o * enterrámento vdo
Sr. Cadlnesou jis '.maiores demorl3-
trsçfies de pesar de toda a na*ção.
notadamente da: parte oficial,' ml-•lltar epoUtléá.;' •_•" • i" *" ;'-¦

- O rer Cerol, o príncipe herdei-
ro- Miguel e todos os. altos dlgnar
tarios do: «xereito eatlverarb 'nia)-
sentes .-aos. funeral»,: ha_ cérlmo-
nltt reallcades nesta* capital, en-
quanto que mllhar*3 de pessAat
acomponharaun o prestito.- iunsbre
•té > estnçto («rrovlsria. .¦'.?-¦ ^--1 Depois dás cerimonias realiza-
d_. nc-' Ateneu - '•" da', trasladàção

elogios do''morto, que: foram íel-
tos7<pelo' atuei - primeiro -ministro',-
Oeneral Argesanu. pelo' Sr". Ar
ajetoiaaitu-, presidente do • Sanado e
pelo Sr. Vsjda.-.presidente da- C»-
n\«r«. Falou ainda, em ultimo

dd corpo psra av esteçáo, O: esqui-
fe seguiu- parei curtes <le .Argos.
» 70 milhaj desta capitei, onde
está Kltuádo ò Jaslgo dá ÍamUlae onde teve lugar 0. entérrsmento
du 'antigo: 

primeiro: ministro, de
ácârdo corri o» seu» desejo», éx-
pretsados no testamento'lido .logo
»põ».o seu: assástlnto. "4pslrf 

rei
Csrol. ~ "-j 

i'-'v"j ''*,*•" i ¦'>' '¦,¦'¦.,
._ O rsi Cáròl quese tem mostra-
do um grande amigo da fsrMil».
quando terminou a cerimônia re-
llglpsá dó Ateheu, voiuhdo-se.pa-
ra'» viuva rale** Callnescu, duU
üma ves. expressou os. s»_: «»n-tlraeoto» so.*, mesmo tempo queap^va a mao do,filho do U-leeMo .: primeiro.' ministro, queconta atuslmenu 17 ano* de lâà-
de. A cerimonia. Mrsda a efeito
nd < Ateneu foi ..uma dás mal» lm-
ponente» qUe a» Um rcrtrictelo
no» ultimo» tempo», O rei Csrol
envergava um Uniforme d* B_m
Kreto 

enquanto que a prloclp»erdelro Miguel vawtie, »un unifor-
me clnaento de tenente de Wu r*-
glmento. - ,. r- • ¦ "-. "

. * Assim qúe deram entrada no re-
pinto o rei • o prlnolpe herdeiro,
o. patriarca Hlcodemo ' 

principiou»¦ cerimonias fúnebre». . y-Terminadas que foram as í pra-xes do ritual, tiveram-' lugar os

lugar, tambem para elogiar o Jea-
•der. assassinado o* Sr. Valcovicl."
sscretario geral'do partido do go-
,Xerto;,-;,-í..,':--,;;.'-•:'.:.' ,.'- ;'¦-. ¦¦, y-v ,y'.;

Repelidas ditas tentativas
dè desembarque de tropas

^..'^•jw^esãS'."" -'-. -
' Fftfsheu,. fS'.JlKiy.-i-h A Csnfrsl.

Ne&s ,-núnd'á que cinco vasos.de
.guerr» japoneses qoe se encori-
te*sm. fundeados' na .báhla de Tut-
Chlng. t»nit»r»m. por' duas vezes' sesembsrcsr dástácameritos d* tu-
Silelros naVíis ruma ehsesd» a
40 kilometKis*' k. 'sudeste . de fut--êheu. 'Ambos-w;: movimentes for
ram' protegidts: pdr violento bom-
nsrdeiò .sírio".dá" re«láO,. por apa-
rslhos.da marlnhi Japonesa, mas,
apaaar. disso es>nippnlcos 'fòrsrn:
repelidos.sm »mb««fa».tentativa».
i As .tropas chinesas conservaram
todas.'as sus* posições, 

"a. despeito
«\ «çáo. dos pesados hldro-svlões
de bombardeio empregados petos
j3ptmtia»v'.:;,y-iy-.-,~/:,.-,--,. .•- ¦

ilpundàções provocam a
B-rafigação de usinas'

., Boife Xoni.lt (H.)- — A Ce»-'
fmt -_wc»v ' «o:lela.'-que -.toaias'as,
fsbHess dè tecelagem d» algodão
«Jo Japão e de.TI»ntam paralisa-radn os seus 'trabalhos por • falta
d» msterlu primas, devido ãs
grandes inundações ocorridas naa
ieglões Chlnusk ocupada» pelos
Jáponcáss. o que está causando
«normas prsjulsd».não aó ásgrtn-
dss usinas como a todas ss'indus-
trias eorrslatss s dependentes.* Ita provlnds' de Ropet »slnun-
dtções. comprometerem multo se-
rlamente » colheita dos vastos si-
todosis dessa região' ocupada ps-'los -Japoneses, presumindo-»e que
á presente stfra não «tingirá se-
não'35 6Io da Quantidade ore-
Vista. .-•' , .

maioria dos Jornais insiste ns Inu-
tllidide de:eõntlhuar. a 'luta, visto
estar liquidada a causa da guerra
que era a PolonU.

Frisámos órgãos, da-: Imprensa
áo mesmo tempo que a • «tltude
d_ Itália deve servir de exemplo'
aos outro» paises neutros se dese-
Jsrem que o asonfllto fique ¦ loos»-

;iis««e>r'-.-.' •'.'•":. •'¦ ;-•-?-•—;-¦-.- O. Popoio tt'/toíta de Milio. te-' 
ferindo-ss ao discurso- dé Mussoli-
nl-düs:- "*'* multo significativa a
Oração do Duo» para os chefes e
membros da leal província por-
quinto: eles São- oriundos da mais
estratégica região da Hevolução
Fascista. Cada uma de suas pa
lavras íol Cuidadosamente -estu'dada',"- '"'•' < ¦ .; -. ¦'/

:: feeíerlndo-se * so .conflito' Inter-
háolohal o ST. Mussollni disse que
áp—.'a liquidação da- >. Polônia, a
¦uropá- hão' deve continuar na
guerra.-:" Ainda' não. se registou o
Irreparável.' ;a: falta de reação' dá
R-ançs e da: Grá Bretshh» em fa-
ce do""fato consumado" dá Invasão
russa é de capital '¦'., importanet»
por quanto, compromete a' justl-
fleação.iporai dé'umã.ação.con-
tra 0'"fato consumado" da eon-
qulsta-.aaáanã. da Poloala. > ':• Se.'a

,çonflaaP*Cão *» alastrar, .o. futuro
da Kttnma' e-dos outros eontlnen-
tes ficará *m.perigo. A rtslla náo
tem nenhum motivo par» mudar
de atitude. A Itália confia èm que
a conflito, pelo.menos. será locall-
sado. Ninguém porem deve pen-
Sar que se pode. chegar a um re-
soltado, qualquer sem a inter ven-
ção da Itália, que hoje em dla 4¦um-fator.positivo na-Xuropa. - .•* A ordem .do Duce dla: «Prqpa-
rem suas armas para tornar ncs-
d vel a paa e guarde silencio. Está
4 a melhor formula em prol dos
Interesses dá Itslla na Suropa."

Sm editorial de prlmelr» pagl-
na,, o Jíejrlrne.í-sMtsfo de .Creme-
ns declara: "O Oeneral Brauchli-
eht .comandunte do exercito ale-
mão Já se encontra.na frente ocl-
dental. A Polônia foi:para a Ale-
manha um . episódio de secunda-
lia' Importância. A questão, agora
4' decidir .se deseja a' pas pu «
guerra que. será mais terrível e
atingirá, possivelmente outrss na-
ções.".

Chamberlain falará. hoje
na Câmara dos Comuns' 
Londres .25 (H.) — O redu-

tor parlamentar da Press Asso-
ciation precisa que na sessão da
Câmara dos Comuns, anunciada
para amanhi. at tarde, o primei-
rio ministro Chamberlain passa-
rá em reviste, embora suscinta-
mente, a evolução da guerra,
desde a abertura das hostlllda-
d_ _*• 

¦ •
.í "E" possivel — diz o jomalls-
tá ,— que o primeiro ministro
sela- levado nessa ocasião a ex-
prlmir' mais detalhadamente o
seü-jpohto^do vist»,sobre.a;;aç»o:
dá Rússia' ca Polônia, parecen-
do- que êle • tambem comentara,
o recente discurso do 8r. Mus-
sblini sobre a paz . e sobre, a"ooesibilídade de Impedir agora
qué os exércitos se choquem" .¦¦¦¦' Pensa-se que -o Sr-. Chamber-
lata desenvolverá -o ponto de
%*ista britânico estimando que t
preciso sMVar.'» Europa ¦- das' Cri-
ses periódicas das'agressões: ale.
mães de'maneira a salvaguardar
de vez à .liberdade dos povos.-

: Jà se 'demonstrou que, quais-
quer-que venham a ser os re-
sultados da ação'. soviética. na
Pólohia, ás firmes determina-
ções da Orft Bretanha nió serio
afetadas nem modificadas : e
prosseguirão Inquebrantavelmen-•te as resoluções tomadas.
:DARA' 

_R_»SPOBTA; AO CON-
¦ . VTFE DO DUCE
^^a^^ri!^í(u-;tPV)i'-í-,*a_)_-:''
ra-se' que 

' 
o primeiro ministro,;

Sr.: Chamberlain,' em nova* ta-
fcmiaçSò á Câmara dos: Comuns
Sobre: -' o desenvolvimento da
guerra, -responda.- amanhi, ao
convite do Duce oara que sejam
suspensas as hostilidades. .
V Nos drculog ofiolaia Insiste-se
em dizer que a Inglaterra nio
modificou sua atitude e que, de-
pois de três semanas de guerra,
contii_'a exigindo que a Ale-
manha retire sua; tropas da Po-
loni» oomo condição primordial
par» o Inicio dè negociações,
í Espera-se que o Sr. Chamber-
lain - reafirme, amanhi, a p—1--
ç*o da Inglaterra, indicando que-
a- ocupação da.Potonla nfto-ai-
terou a. determinação britânica
de destruir o"hitterismo.'.

A' venda de gasolina na .¦^-;,::'>Bél0áíí/-yy
¦ Bruxelas, a* (T. O.) — Por
disposição do mlnls terlo de Defe-
Sá' Belga, á venda d» gasolina será
suceaslvsmes-.e- - restringida—etn
38 o|o. Ao» dlítribuldore» de g«-Sollna seráT fornecido apenas 63 o[o
dá quantidade recebida at4 agora.

Berlim, 35 (T. O.) —Em pre-sença de. numerosos, jornalistas
estrangeiros,: o.. Ministro' Joseph
Ocebbels' declarou Domingo à
no|te que. desejava fornecer in-
formações, seguras de contradita
ás,noticias propaladas pelo jor-
nalista norte-americano Knt-
okèrbockèr ' sobre pretensos de-
positos de dinheiro em : bancos,
«trangèlros que teriam realiza-
do alguns ministros do Relch.
Esses depósitos teriam sido fel-
tos, segundo o jornalista uankee,
em previsão de um caso de fuga
da Alemanha dos referidos mi-
nistros, que assim estariam com
Seu sustento assegurado. A no-
ticia foi divulgada por muitos
Jornais Ingleses e: tranceses. O
Ministro d» Propaganda aasegu-
rou que o jornalista norte-ame-
ricano nao respondeu ao, seu
oferecimento de lhe dar um»
percentagem se Knlokerbrocker
oonseguisse demonstrar a veraci-
dade de : suas afirmações sobre
supostas contas abertas no es-
trãngetro. Expressando-se 'em
tom pausado, o ministro, do
Relch disse què 

'o Sr: Knlcker-
bròcker "é um mentiroso, • um
falsificador internacional", . que
merece' todo- o déspreso do jor-
nallsmo internacional. O Sr. Jo-
seph Ooebbels -. prosseguiu lem*
brando «os presentes que ele
mesmo foi jornalista -e que ainda
hoje escreve a miude, • «cresçam-
tando: "Mas nós conservamos
_n claro conceito de honra de
jornalista'. Ninguém hos poder»
acusar de jamais ter difamado
conscientemente um adversário
político ou- ter. atacado sua hon-
r» sem estarmos convenddos de
qüe noa assistia razão. O* pior
que' se possa assacar, contra um
estadista * acolma-lo de venal,
de suborna vel. Tal acusação ' e
multo mais censurável quando
feita* a 'um homem publico que
representa seu povo em luta pe-
la própria existência. O pior que
se' possa dizer de um estadista
é que durante, a guerra não ti-
nha outra preocupação a não
ser de mandar dinheiro pára a
estrangeiro. Essa, acusação fe-la
o 'Sr. Knickèrbrocker a estadis-
tas -alemfies."- Esse- jornalista,
servindo-se de agendas da sua
terra,.:acusou,seis .dirigentes na-
cional-sociallstas de terem depo<
sltado grandes fortunas em ban-
cos neutros e mesmo em bancos
inimigos. Quando, na Quarta-
feira passada se. falou pela pri-
melra vez dessa difamação, tra-
tava-se de 900.mil libras esterU-
nas, depositadas pretensamente
no- estrangeiro : pelos Srs. Hèr-
man Ooering, Rudolf Hess, Dr.
Robert: Vey, o gauleiter Jullus
Strdcher, o Ministro von Rlb-
bentrop e o Ministro Joseph

Ooebbels. O Ministro da Propa-
Randa nao tomou, ao principio,
a serio a noticia. Mas, logoj sou-
be que essa noticia fora repro-
duaida nio somente em toda a
imprensa norte-amerioana, más
ama» nos jornais inglesa» o
franceses:«, agora, - tambemr em
jornais de Estados neutros e
amigos, Na America do Norte e
na Inglaterra a noticia passou
para as estações dc radio e a
imprensa Inglês» . aproveitou -a
oportunidade para escrever edl-
toriais patéticos a respeito.

< O Ministro Ooebbels afirmou
nfto ter.» menor duvida de qua•: noticia .caluniosa • tenha saído
do' Ministério de Informações da
Inglaterra. Até Sábado ás 12 ho-
ras. segundo afirmações publl-
<_das no estrangeiro, a- soma
havia passado de 900 mil libras
esterlinas par» 800 milhões da
marcos.'»'•' "Em faca- de ¦¦ tais afirmações,
disse o Ministro Ooebbels, Intel-
ramente difamatórias, vejo-mo
na obrigação de passar ao .con-
tra-ataque. Na Quinta-feira ft
tard dei ordens aos serviços
extraordinários da emisçora ale-
m& que enviasse uma mensagem
ao Sr. Knickèrbrocker atacan-
do-o pelo lado que lhe deve:ser
ò. _a_' sensível, o lado material.
O Sr. Knickèrbrocker afirmou
possuir. papeis demonstrando
mie'-, as referidas . personalidades
alemãs depositaram soma de di-
nhelro no estrangeiro. Através
essa mensagem pelo radio, o Dr:
Joseph i Qoeobels solicitou ao 'jor-
nazista yankee que publicasse os
documentos ' 

que dtase possuir,
assegurandó-lhe a percentagem
de 10 % sobre a quantia total
escondida no -estrangeiro. Apre-
sentando tais comprovantes,' ga-
nharia o Sr. Knickèrbrocker 00
milhões de marcos. .- ¦:

"Se Knickèrbrocker possuísse"realmente: tais documentos, nfto
teria vacilado em-. publicá-los
para ganhar o que Jamais, ga-
nharia na sua vida com. suas
mentiras Jornalísticas. Mas Knt-
ckerbrocker preferiu calar, em-
barcindo par»" a- America do
Norte,;":i ".'"v •
... O Ministro Ooebbels .referiu-
se 1 seguir ao fato de que lhes-
peradamente o radio de Londres
afirmou que o oferecimento do
Sr. Ooebbels tinha a condição de
um prazo que havia terminado
quando se lançou a mensagem
pelo radio,' acrescentando: "Que-
ro acentuar que a noticia-sobre,
o suposto capital'èm deposito no
estrangeiro foi dada. pela' pri-
melra- vez:Quarta-feira - í. tarde;
O meu oferecimento foi feito na
tarde de Quinta-feira, quando
lhe dei.prazo até Babado ás la
horas."

Não houve, por enquanto,
nenhuma ação ingleza

As, tropas- britòrjiçqis que operam na f*rançq
ainda estão a caminho de suas posições .

Juntos bê tropas brltantcaa em'território, francês, 28 (U. P.) —
Um funcionário do Ministério deInformações Inglês que se en-oontra ns França Junto as tropas
britânicas que operam em .'terrl-
torlo daquele pais ha guerra con-
tra a Alemanha declarou hoje .que"as forças expedicionárias Ingle-
sas ainda estão.» caminho de suas
posições ».concentrando seus efe-
tivos afim de estarem prontas pa-ra entrar em ação."No momento — continuou —
nada sabe com respeito ao. losal
onde: estaciona ráo essas .tropas.
Está se procedendo, com grandeatividade, aos preparativos par» obem-estar dos combatentes. As
ramlflcáooe» ds enorme organlsa-
ção do «xsrclto,: no . "íront" sãocontroladas, situadas . algures, naPrança. A. sede gersl. entretanto,
funciona em um-, magnífico edlfi-
elo -público, onde as autoridades
local» .pretendem colocar - placascomemorativas."Não, houve.' por' enquanto, ne-
nhuma ação. Enquanto ò Estado-
Maior trabalha nos preparativosdos* ssus'piamos-relacionados com
a distribuição das diversas unida-
ds». as tropas obtém suas lnfor-
mações sobre.o desenrolar da guer-ra,.por Intermédio dos Jornais e,
de Igual.modo. as enviam as>suas
famílias na Inglaterra. Alguns

soldados consultam os mapas para'descobrir o.lugar em que se acham
[destacados, 'enquanto 

que outro»
discutem a possivel ocasiáo em
que tteveráo entrar em aç&o."O centro principal; de toda ati-
vldade, no lugar onde está Insta-
lado o Estado-Malor, 4 á guarnl-
ção em que duas terças partessâo compostas por tropas brltanl-
cas e somente a outra terça parte4 francesa'. O quartel é um cen-
tro de constante movimento, poisestão 'sempre entranto e saindo
tropas.. Um dos tres melhores edl-
flclos foi posto á disposição.dos
reservistas franceses,: os quais che.
gam'. ali em trajes civis e frequen--
temente, acompanhados por suas
esposa» e membros da fámllla. sa-
tado. pouca» horas- depois' já uni-
formlssdos. '" ."O principal elemento de liga-
?ão 

entre as tropas' britânicas e'
rancesás 4 um soldado francês d»

estatura.- mediana,- que residiu
quasl toda sua vida era Jersey e
què fala: melhor: Inglês que o pro-
prio francês.' Este homem ganha
uns cincoenta, centlmos diários o
que,lhe permite comprar Jornais e,
além disso, , tem ainda mais ,oito
francos para sua esposa.

'ti$8&*m' - •. 
• 

:¦

¦ "As rações que pára eles che-
gam da Inglaterra, sáo acrescida»com- artigos de produçfio- local. A .comida francesa parece agradar 5
atoa soldados britânicos. Os cisar,ros que para eles sfto enviados JáInglaterra não sto bastantes • aeles:tem sido difícil acostumar-se ;•com os cigarros franceses. Os sol- ,
âados 

franceses observam, e estu- '
aun.com cuidado os novos uni-formes Ingleses, para podei*, saudar, ".

:na devida forma, os superiores. ,. Em'. conseqüência do capacete
que' usam, algumas: unidades bri-tanlcos tem sido erroneamente to-
modas por: norte-americanas" yLisboa, 33 (ü.i P.) '— Os trinta ¦'
o quatro náufragos do» carguel- '
ros. britânicos Oartavon e RioClaro, que chegaram a Lisboa, de-clararam que os seus navios fo-1 í
ram torpedeados pòr' submarinos* "
alemães, no dis sete do corrente,
na Costa da- Irlanda, ' ' '

-O Oartavon e o Rio Claro acha- '
vam-se precisamente * cem me-'tros de distancia, um. : do outro' '¦
quando foram surpreendidos pelos' :
submarinos, sendo que o primeira*foj posto a pique a tiros de canhão. >
enquanto qüe o segundo por mela -
de torpedo. Os náufragos èoasá- -,
gulram salvar-se em baleeiras, sen-
do mais tarde recolhidos.peto ns*v).
vlo sueco Castor e pelo holandês .
sfastrtcni, desembarcando em.Hor- ."
ts. de onde . então seguiram pau*. .
Lisboa: a bordo do. paquete*.,lime, ^tendo, entretanto, ficado em Horl* • :
trinta e um náufragos de naclo- .
naltdade chinesa, por não haver ,mais lugar no Umo., " . ¦ 'y

Esses tripulantes recusaram fà- .
sor detalhadas declarações, dlsen- ,do: "Não sabemos de nada. 6x-
bemos, apenas, que cumprimos «r-
dens. do . Império Britânico". .
: A bordo do tima chegaram tam-
bem nove excursionistas,què via?
Javam no paquete francês flan-
dres e que desembarcaram em São* '
Miguel, recusando prosseguir via-
gem. ...-•".y• -.

IMPRESSÕES DE UM OBSKS-
VADOBMILnjAR :'.¦" •' •

Eondres, 25 (H.) — 0'MInlste- "¦
rló - de Informações comunica as '
seguintes impressões de um obser-
vador militar britânico/ adido ás •
tropas britânicas no continente: • •

"Possuímos, nalguma parte ds
França, um exercito ao qual nada >
falta do espirito combativo dos
que outrora foram chamados "des-
preslvels":- B' impossível-- vtr.o» -
nossos soldados sem ter plena con-
fiança de que esés • exerolto saberá,
realizar com. honra » sua -tarefa".,.
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Deseja Mocisky entregar
i âirelãio da gòvi"É)

A renuncia do atual presidente da Polônia será
• em favor do famoso' pianista Padérewski

Buciirest,- 25 (U. P.) — A
United Press recouheu. em lon-
tes polonesas fidedignas, lnfor-
mações que indicam a possibili-
dade de vir o atuar Presidente7
da Polônia, professor Ignacy
Moscickl, a apresentar dentro
em pouco, sua renuncia a favor
do famoso pianista e ex-Presi-
dente, polonês, Ignacy Fade-
rcvtski.• Paderewski encontra-se atual-
mente na Vllla dc Rlon Bosson,
nas margens do Lago de Ge-
nebra:

No caso de Paderewski achar-
se impossibilitado de assumir a
Presidência de seu pais, cujo go-
verno se , estabelecerá em: Fran-
ça, dsvido á sua ldads avançada
e precário estado de saúde, exis-
tem duas outras pessoas, ás

Suais 
> Moscicky manifestou seus

esejõs de entregar a direção do
governo em-desterro.

Acredita-se que o governo po-
lonas, éom sede na França, ssria
integrado no máximo por cinco
ou seis pessoas. Entre essas en-
contrar.-se-iam provavelmente o
es-Prlmelro Ministro Zaleskl,
cuja política favorável á França
foi mantida pela . política* pró-
germânica do Coronel Beck. Za-
Testei ocuparia a pasta das Rela-
çfcs Exteriores no novo Qabi-
ntte; 

'.

Oã poionesés refugiados na
Rumanla .mantêm à esperança
de que o Sr. Wlfeníi Wítos de-
sempenhe papel importante no
novo governo. Wltos que viveu
no exílio muitos anos, recebeu
permissão pára voltar é, Polônia
no comeqo deste ano. '

De acordo com informações
que circulam entre os poloneses,
Wltós foi; lerldo recentemente
em uma perna, • durante um
bombardeio nas ..proximidades de
Rzeszow, no sul, e posdvelmen-
te não lograra chegar a territo-
rio' estrangeiro. Estas Informa-
ções carecem, no entanto, de
confirmação.
- Wltos permaneceu no sul da
Polônia com o Oeneral Sosnoks-
kl, reconhecido entre os polone-
ses oomo o chefe que se encar-
regou da direção da resistência
polonesa, quando, o Marechal
femlgly Rydz atravessou a fron-
telra e entrou na Rumanla. 8e
o General Ssosnowski' lograr es-
capar depois da rendição das- ul-
Umas tropas polonesas, sem du-
vida que desempenhara tam-
bem Importante papel no gover-
no polonês.

Acredita-se que Moseicki te-
nha estado estudando a possibl-
lidade de sua renuncia durante-vários dias e que dentro empou-
eo tomará uma resolução.' En-
tre- as razoes qus se julga ha-

jam convencido > a, Moscickl da
necessidade de .renunciar, en-
contra-se a circunsttancia de que,
segundo fontes - polonesas .bem
informadas, o exército polonês
uniformizado e armado nunca
chegou a mais de um milhão e
quinhentos mil homens. Isso em
parte se deve á demora na mo-
billzacão baseada ua pressão
exercida pela França e pela' ln-
glaterra, e ainda a qüe quando
ela foi iniciada dois dias antes
do inicio das hostilidades, não
havia mais tempo de concentrar
tropas, antes que' a aviação ale-
mã. tivesse -destruído : os. meios
de transporte. '¦: _'¦• Mesmo assifn infonhai-se. que
o exercito' polonês nfto" reuniu a
quantidade de homens' que era
de esperar, devido.: A .falta de
uniformes ,e armamentos. Refu-
giados procedentes da. Polônia
dizem que milhares, de homens
marchavam de cidade emoida-
de pelo este do pais, mais de dez
dias depois da- evacuação de
Varsovia. pedindo. Informaçíes
sobre suas unidades ou outras
quaisquer com que pudessem
combater. . • ,'

Informes dignos de . credito
adiantam què durante tres dias
em uma pequena cidade, mais
de quarenta c seis mil homens
se apresentaram solicitando ln -
fbrinaçCás-sobre como: poderiam-
incorporar-se a suas unidades.

Berlim acusa o Sr. Chur-
chill de haver mandado
bomberdear o "Athenia"

BerMm, 38 (0. P.) — Á.Aeen-
cia noticiosa semt-oflelal *"I>!U-.
"tsohe Nachrlohten Buro" publica
uma extensa resenha do cato do"Athenia". acusando novamente
o Sr. Winston Churchlll de haver
mandado torpedear aquele návit,.

Alega .que o Sr. Churcihlll fez
com que á agenda' da.Cunard
Une em Londres- enviasse um te-
legrama. A filial de1 Berlim, dieta-
do-lhe qua rejeitasse os passágel-
ros alemies e que cancelasse o»
pedidos dè reeerva ale passagens
alemães. ;,*,-; v

A Imprensa alem* recentemen-
te reproduziu um suposto fae-sl-
ratle desse telegrama.

A referida agencia noticiosa per-
gunta: "Por que o Sr. Churchlll
.determinou que a' Cunord Lins
desse uma falsa negativa? Forque
comptetndeu o perigo da Alemã-
ahá publicar a mensagem envia-
da á Bsrllm pela Agencia dá OU-
nard Llne. o .que constituiria a
prova da culpabilidade britânica
no torpedeamento do "Athenia".

A.publicação de todos esses do

Berna, 25 (H.) — A oficiosa"Correspondência Política e Dl-
plomatica" precisa hoje a poslçáo
da , Alemanha em face dos Bai-
Ícans e procurai demonstrar que
os paises 

' balcânicos ¦ 'constituem
para o Reich uma esfera reserva-
da dè interesses econômicos, lan-
condo a palavra "wlrtsoháftsge-
meischaft , Isto . 4, comunidade
econômicas entre os Bslcans' e a
Alemanha.

Os estados balcânicos — acres-
centa a revista —encontraram o
caminho natural de suas relações
com o Reich. Em certo grau á.
solidariedade já foi ..obtida. As
trocas. Intensos ¦ com ss potências
pertencentes ao mesmo espaço
abriram - caminho para essa co-
munidade qué 4 hoje o principio
.fundamental: da política de ¦ todos
os países interessados".,

O órgão de Wilhelmstrosse. f oa:
questão de advertir aos estados
balcânicas "que uma modificação
prematura nessas, relações-não
Írlo so encontro dos.Interesses do
Relch nem ato dos paises. bolça-
nlcos". "A Alemanha.— acresceu-
to :— não tem particularmente
Interesses políticos nos Bslcans.
Seu unlco Interesse é que essa re-
gião náo emborque em uma ven.-.
tura e provoque um abalo em
suas relações com o Relch".

A palavra "proteção" aparece
no artigo. Assim, diz » revista:"A Alemanha está pronta a de-
fender eom toda a sua força os
seus Interesses ameaçados, prote-
gendeos. O Relch desejo* aos
poises balcânicos tranqüilidade*»
colmo baseado na mais absoluta
neutralidade", •->•.< u

. Mais adiante, n&o perde oca-
sláo paro opàr ás intrigas polltl-
cos- dos democracias ocidentais"
o açáo "desinteressada" da Ala-
manha nos Bãlcans. N&o é dlfi-
oll, entretanto, citar exemplos das
manobras políticas do Relch nes-
sa regl&o da Europa. Bastará
lembrar o éco qu» teve em, No- pirituosos.

vembro. ultimo um telegrama de
Belgrado enviado por um jornal .-.
oficioso alem&o anunciando qu» ,.'_
o- Sr. Stayadlnovltch, ent&o -pre- <¦¦¦
sidente do. Conselho da Yugosla- ¦<-.:.
via, cogitava do eventualidade ds .-<
cessões teiTltorials A Bulgária, as- ¦..--¦
serção essa totalmente descabida
lançado em. melo á componha <
eleitoral e quí provocou':V1V1_1'-
ma emoc&o nos círculos yugosla-,
Vos.. Além disso, os lhteréssts
alemães nos Boleans parece mo- ''
tlvoda tombem pel» repereuuko -'.-

frovocada 
nessa regl&o pelo ln- y\

ervenç&o soviética na Polônia.
'. 6ta;-'como acentua um Jornal í'.
socialista suíço, os estados dos ...
Balcans já afirmaram o desejo d» ...
contlnuorem neutros, e a Inter-
venç&o dos russos fez com. que a .,,
agulha magnética dè sua política ;.
mudasse de rumo. Assim, segun- •
do esse Jornal,, a esfera do.-in-- •
fluéncla russa se aproximou dos*^ /
ses paises que sentem agora.o ne- »•¦
cessldode de uma nova orlentoç&o-.--*
poro.sua política «em que levem -¦
em conta Ideologias diferentes. ....

A produção do milho na -'",¦'. África dò'Sul '; : ' .".'. Lòhiirès, 25 (H.) — • O 
'MüÜsW-v •

terio das informações* anuncia..*-
que a colheita do milho•' na * •
União Sul-Africana constitua -t
um verdadeiro record, pois s*»*-,
a 28 milhões de sacos de 200 11- .-.
bras inglesas cada um. Deste,
total, 13 ou 13 milhões, poder&o .,
ser exportados: • • _>;

Os meios econômicos' compe».•
tentes da Af rica do Sul acredi-•
tam que o milho ocupo um*lugaí-v
importante ná-'lista' dos produ-
tos que b pais sè propõe a' en-¦¦¦•
viar aos aliados. A .União pode',
fornecer igualmente em abun- ,
dancia açúcar, manteiga, queijo,
carnes oongeladas.e vinhos es*»...

-^Lar w_\s|sl_j^êiM_uW__\u//_____\ _____"_fr~\ .' /Ita
_W_^^^^^^_i_^^___\^_________\_a^^^^^\lL^IJ^^

»lf_____B__^

cumentos representa a ultima es-
caia do cadela e constltue a prova
final de que ninguém m*ls tor-
pedeou o "Athenlá", a nfto ser:
Mister Churchlll"'.'

Tio volante
Calrfio, serenidade, golpe de vista — eis os predicados
essenciais paro bem dirigir um automóvel.. Qüançle»..»»,:
está com o «Utemo nervoso alterado, pôr-se.ao^volonta,:
dl,um carro é expor-se a risco» • perigos. Cóm-.01
nervos descontrolados não é possivel ter 'perfeita segu--
rança de vista • precisão,de movimentos.

'¦_,¦- 

_' 
• 

_ ¦ > • •¦••.••.•-"•'

' *'.'.*, •'*'¦ * * 
* ¦ 

' 
•

Se os seus nervos não se acham em condições normaii,
antas dè lomar a direção do seu carro para.um passeio,;
uma excursão ou uma viagem, leme um oü dois comprimi,-
dos de ADAUNA. Esta dar-lhè-ó o controle dos nervos e,
com ele, terá o senhor o absoluto controle do seu autorD9v4K

CALMANTE D05 MERV05
SUAVE E IM0FEM5IV0

(O UBM

3J.J ^^__M EÍSp^SSs^^A'-? -^fflrlBI^^MMtl^^^S^^^ ¦ •**«SS*?*-*XãS^^v^S_i^ss_f"A.••'¦»' .'•-•'
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otas Sociais

i.

PETROPOLIS
A Primavera nos decepcionou

com os seus dina tristes, com as
suns lagrimas caldas dos céus
nublados, dando & poesia c a
majestade da Torra um não sei
què do nostálgico e dolente.

Esplendida a vegetação, cheia
de vida, alacremcnte, nesses dias*»n que a cidade se molha, en-
volvida no sudarlo da chuva
miúda, Intermitente, borrlíada
sobre os tapetes verdes dos jar-
dlns: reacendem os aromas fe-
bricltantes das magnollas, en-
quanto os lpés douram em tufos
solenes a verdura constante das
matas, e os mulungus tingem de
sangue a abobada de suas copas.

¦ * • . »

Nfto obstante, o dia nevoento,
a cidade esteve movimentada;
nüo faltam os contempladores
de suos belezas e dos seus atra-
tlvos, em qualquer condição do
tempo; o Rodeio, anunciado para
o campo do Serrano, na Terra
3anta, realizou-se, mesmo as-
sim, com, uma concorrência anl-
madora; e o recinto da Exposl-
ção nâo deixou de ter visitantes.

As crêanças recolhidas, da
Fundação Osório, dessa Capital,
excurslonaram de ônibus até á
cidade serrana, onde visitaram
_S meninas recolhidas do Asilo
üe Menores, estabelecido no Alto
dá Serra., devendo lhes ter
sido agradável esse passeio atra-
vés a serra, pela maravilhosa es-
trada de automóveis, que vem
sendo conservada com carinho

i pelos encarregados desse ser-
V10O.

TTao ê demais dizer-se que a
rodovia Bio-Petropolis é um dos
grandes trabalhos que honram a
nossa engenharia e que todo o
carioca devia vê-la, para avaliar
da grandiosidade da sua cons-
truçáo, da beleza dos seus sítios
•e do encanto de suas paisagens.*

Para o próximo Domingo está
marcada a Festa da Bondade,
no recinto da Exposição, nesta
cidade, em beneficio da creação
de um Patronato Agrícola para
os meninos do Recolhimento de
Desvalidos, a mais antiga das
obras de previdência social da
nossa terra, creada e mantida
.ela Associação Mantenedora do
mesmo Recolhimento, dirigido
desde _ sua fundação por um
grupo de senhoras do nosso es-
col social.

A Festa da Bondade reall-
zar-se-á sob o patrocínio da se-
nhora Dr. Alfredo Neves, digna
esposa do Interventor interino
no Estado, com o concurso de
um .punhado de corações bem
formados. . na obra de beneme-
rencla aòs necessitados, todos de
distintas damas da nossa me-
lhor sociedade. —- V; A.

Ccnferencias
O Instituto de Geografia e Historia

t Militar se rounirá amanhft, ás 20,30• horas. num^Üos salões do Clube Mi-Utar. pura ouvir a conferência do Co-ronel Raimundo Dias dc Freitas." sobre
plácido de Castro c a Integração do¦ Território do Acre ao Brasil. Será de-batedor o capitão Jonatas de Morais
Correia. Nfto haverá convites especiais.
A entrada é franca.

! — Estava anunciado que hoje, de-. veria realizar-se na Escola Nacional

de Engenharia a conferência O ouxi-
lio tfo.-i laboratório» iti ImfiiilrKu ele-
trlcat. nelo llslce Bcrnhard Orou, do
Instituto Nacional do Toonoiogle. do
Mlnlniorlo do Trabalho, Indtir.trla r
Oomerclo Sm virtude de se nd.nr nu
nente do Rio o flilco 11. arou, n sim
conferência rica adiada par» outre
dia, quo serA oportunamento marcado

Homenagens
No dia 14 de outubro.' A» U.30 lio-

ra». rcnllen-jo no Joak.yOlub Brasilel-
ro, cm sua sôde. á Avonlda Rio Bran-
co, um almoço oferecido no profesitor
Hcllon Povoi» pelos seus colegas, ami-
gos c admiradores, era virtude de sun
Invcstldura na estedrn do Patolonlu
deral da Universidade do Brasil.

Reuniões
Sob a presidência do professor V.

Berardtneíll, reuno-ae hoje. és 31 no-
ras, a Sociedade de Medicina c 01-
rnreia. com o seguinte ' sumario: >

1» parte — Conferência do Dr. J.
M. domes, de SSo Paulo, sobre Wo.e
tratamento da lepra.

2* parte — a) Dr. J. M. Oastelo
Branco — Acidentes nervosos no curso
do tratamento da tuberculoso pulmo-
nar; bl Dr. Leite de Castro - Tu-
berculose e sporte: c) Dr. Silvio d'
Avlla — A operaçSo em dois tempos
na flstula anal; d) Dr. Aristóteles
Gonçalves Mol — Nota previa sobre
terapêutica alimentar; e) Dr. Aure-
Ho Monteiro — A doença post-operato-
ria em ginecologia.Em sessio ordinária reune-se
hoje ás 21 horas na Escola Nacional
do Engenharia, a Academia Brasileira
dc Sclencias. Na primeira parte da
sessão será prestada uma homenagem
á memória do acadêmico Rodolfo von
Ihering recentemente falecido.

A primeira conferência do professor
Albaneso da Universidade de 8. Pau-
lo, sobre as Geometria» nfto Euclidianas
que deveria ter sido realizada hontem,
por motivo de força maior foi trans-
ferida para amanha, As 17 horas, na
Escola Nacional de Engenharia.
Festas

BOTAFOGO P. CLUBE — O Botafogo
F. Clube Iniciara o seu programa so-
ciai de outubro com uma reunião dan-
sante, das 31 ás 34 horas, no próximo
Domingo.

Aniversários
Fazem anos hoje:
As Exmas. Sras.:
D. Laura Pascoal de Sousa, esposa

do Sr. Oarloa de Sousa.
D. Eugenia Magarinos, esposa do Sr.

Plácido Magarinos.
D. Joseflna Daudct, esposa do Sr.

Silvio Daudet.— Senhorlta clelde Pedrosa R. da
Silva.

Os Srs.:
Tenente Rui Belmont Vaz.
Jullfio Pereira.
Dr. Eduardo Américo do Faria, de-

legado do Tribunal de Contas. Juntoao Ministério da Agricultura e autor
da Pratica do Código de Contabilidade.

Faz anos hoje, o contra-alrr'-ante
aviador naval Antônio Augusto
Schorckt.

Capitão de corveta químico da Ar-
mada Dr. Oscar Dardeau, ora na Re-
serva Naval.Casamentos

Realiza-se hoje, o enlace matrimo-
nlal da professora Aríete Miranda da
Silva, filha do Industrial Manuel Can-
dldo da Silva e da Sra. Maria Mlran-• da da Silva, com o professor da Fa-

í culdade de Medicina e Cirurgia desta'Capital Dr. Hellos Augusto de Paiva
I Magalhães Calvet.

O ato civil terá lugar ás 12 horas,
na 2* Pretória, devendo representar o
noivo que se acha ausente, o acade«
mico de direito Augusto Candlo Fe-
relra.

Missas .
Amanhft, ás 10 horas, será rezada

missa em Intenção da alma do Dr.
José Julío de Sabola e Silva, no altar-
mór da Igreja de Sfio Francisco de
Paula.

BOLSAS PARA ESTU- jDANTES NOS ESTADOS
rv UNIDOS !

Ao, Sr.. Ministro da Educação j, seu colega das Relações Exteriores '
í oficiou 'transmitindo a S. Ex. ai comunicação do Departamento de

Cooperação Intelectual da União
Fanamerlcann, de que a Associa-
ç&o Universitária Feminina dos
Estados Unidos (American Asso-
elatton of Unlverslty Women),oferecerá novamente, durante o
ano letivo de 1940-941, uma boi-
sa. de estudos ás mulls-res da
America Latina que se Interessem
em fazer cursos adiantados nos
Estados Unidos.

As candidatas á bolsa menclo-
nada dever&o obdecer ás seguintes
condições:

1) Ser natural de uma das
repúblicos: americanas; 2) ter
concluído no menos quatro anos
de educação superior, além do
curso escolar secundário ou pre-
para torlo; 3) ter ao menos 21 anos
de Idade; 4) ter suficiente conhe-
cimento da língua inglesa paracompreender as prelcções da uni-versidade em que se matricular,
tomar parte nas discussões da
classe e prestar exa:.ic em Inglês;
5) escolher um curso de estu-
dos que a prepare para prestarserviços à sua Pátria em um ou
mais dos seguintes campos: edu-
cação, pesquisas scientlílca-, bl-
blloteconomla. trabalho de prevl-b&o social, saúde publica e hlgle-
ne; 6) utilizar a bolsa paia custe-ar estudos de aperfeiçoamento em
uma universidade a ser escolhi-
da pela portadora da bolsa, com
a aprovação da Comissão de Boi-sas de Estudos.

As Informações completas rela-tlvas á candidata devem ser en-vladas á: Secretary, Commlttee ouFellowshlp Awards, American As-aoclatlon of Unlverslty Women,1634 Eye Street, Washington, D.C. sendo que a Comissão nãoatenderá a pedidos de Inscrição•recebidos depois de 30 de Novem-¦ bro do corrente ano.

Cabe ao "Casino da
Urca"

.' a honra da generalização do habl-' to de serem resolvidos os maioresempreendimentos entre os nossoshomens de letras, Industriais e fl-nanclstas no ambiente agradável
de seu Jantar dansante, das 8 ás10 hora-, com números sensaclo-
nals de sua revista, ás 9 horaa e30 minutos. • « •

DS NAVIOS MINEIROS"CARIOCA" E "CA-
NANEIA"í

i
|A VISITA PUBLICA DE SA-

BADO E DOMINGO
ÚLTIMOS

Como antecipamos, foi bastan-
te concorrida a visita publicaaos dois navios mineiros Cario-
ta e Cananéia, que estiveram
atracados Junto ao Cáls Mauá,
durante os dias de Sábado e Do-
mingo últimos.

Assim, no Sábado, os vlsltan-
tes ascenderam a mais de três
mil pessoas e do Domingo em
cerca de cinco mil visitantes,
num total aproximado de mais
de oito mil pessoas.

O Sr. Ministro da Marinha
tenciona marcar dentro em bre-
ve os dias aue reservará á visita
dos jornalistas, diretores dos
jornais e outros principais reda-
tores da imprensa desta Capital
a dos Estados próximos.

"REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA"Recebemos oa números relativos ao*
metes de Julho e Agosto da Rct-i-ta
M*ritlm» Brasileira, cujo sumario é o
sejulnte: — Os .entenarfo. porturueses.
pelo Cap. de Fragata Didío da Costa.A d-acoberta do Brasil .por Cabral
nio foi obra do arara (esnterencta),
Cap. de Fragata Lu;- Alves de OU-vetra Belo. — As mina* submarinas,
pelo Tenente-Colonello A. D*! Borco. —Filosofia militar, pelo Cap.-Tenente
Zilmar da Ara ripe Macedo. — A Impor-
Unria d» «iludo das rampa filia» passa-Ias. pelo Capitão de Corveta Carlos•en» Boi to. — i.-ih-!** remparativo en-
Ire os eursot ns-rcJa do Brasil, Ar;*n-
m 6 Chile, pelo Cai» ¦*- *"—* «ata, Ke-
feito K. -l¦-:>'..r*%

NOÇÕES DE HIGIENE
INFANTIL

(CURSO DE HIGIENE INFANTIL)
DA P R F-4

Aproxima-se o concurso da Semana
da creança

Minhas ouvintes:
Tenho hoje a gratR satisfação de

proporcionar-vos a leitura da carta
de uma ouvinte de nosso curso, real-
dente na cidade Matlas Barbosa» Minas
Gerais.

Esta carta á um verdadeiro estimulo
nfio só para o curso de HiRlehe In-
fantil da P R F-4, como também paratodas ns suas ouvintes. Ef-la:"Tenho o prazer de remeter ao cursode Higiene Infantil da P R F-4. as
minhas respostas ao Concurso da Se-mana da Creança. Sempre tive o maisvivo Interesse pelas crêanças... pro-fessora — por vocação — ingressei
muito creança ainda no magistério.
Sentia-me feliz rodeada de pequenos.Impressionaram-me, multo cedo. As
palavras do Divino Mestre: "Deixai
vir r mim as creaclhhas"!

Adoro os Inocentes! Que encanto euacho numa prosa de um garoto que Jarevela os seus pensamentos.
E, sinto-me orgulhosa, quando saioá rua, (ainda hoje! depois do pesodos quarenta) I a creanç&da me rodeiae vem alegre ao meu encontro!
Lecionando primeiramente num gru-po. dirigido por um desse grandeshomens que ás vezes passam pela vida

sem serem bem conhecidosl desses ver-dade'ros benfeí tores da humanidade...Foi em 1915. Era diretor do Grupo dePequlrl. Lucldlo Pais. um talento ex-traoidlnitrlo, que foi levado paraUberlândia, muito modesta, muito cultofoi iluminar aquele recanto do Trlan-
guio Mineiro. Fazíamos teatrinhos embeneficio da Caixa escolar que forne-cia aos alunos pobres roupa e meren-da.

Naquele ambiente que me agradavae servia tanto, esse amor aos peque-ninos foi se desenvolvendo sempre.*Mais tarde casei-me. Criei 6 filhos:
4 homens e 2 meninas.

Reparti os meus cuidados e carl-nhos entre os meus filhos e os meusalunos,
Deixei a cadeira de um grupo, masfui para um lugar que para mim foium pedacinho do céu.

Amlnha felicidade se concentravanum ponto. A minha casa era a pro-pria escola.
Meus filhos se crearam ali. Eram to*dos filhos afinal Fazíamos festas...Era uma família só... Sempre cuideida saude dos meus alunos ensinando-lhes os meios de conserva-la.
Na creaç&o dos meus filhos — cadaum tinha uma natureza tfto dlferen-tet — St for escrever tudo que tenhonotado, observado, terei assunto paraum livro.
Ha um ano e melo que vim paraa cidade, deixando a minha escola daroça, o meu pedacinho do céu, ondevivi durante 13 anos. traoalhando paraos pequeninos. Organizava para elesa festa do Natal... oferecendo-lhes,com o auxilio de amigas, farta mesa dodoces, blscoutos, rouplnhas • brinque-
Hoje, saudosa daqueles tempos, am-prego ainda minha vida cuidando dacasa e dos filhos, á noite dou duasnoras de aula a adultos e aos Domingostrabalho pelas ssso.lsc.et religiosasde que faço parte.Ainda assim, não me afasto dascrêanças .... Tenhe um negocio a re-solver.. .E. st Deus me ajudar e forfeliz, em cumprimento de uma promes-sa. será fundado nesta Oldade umasilo que socorrerá a Infância desva-lida e a velhice desamparada.Todo o resto da minha existênciaserá dedicado assim aos extremos daexistência que precisam de-amparo eassistência: a infância e a velhice.— (o.l Cecllfo Marina, pseudônimo."Roguem-se as respostas do concurso.Creio que n&o precisamos fazer co-mcntarlos a esta carta. Ela aqui fica,como um Incentivo a todas as m&esbrasileiras, no sentido de empresta-rem sua colaboração pessoal ú "Sema-

na do Creança". concorrendo ao Con-curso da Semana da Creança.E' muito simples concorrer ao con-curso. Basta responder ás tres quês-t6es seguintes:
1* quest&o — Quando o leite mater-no n&o é suficiente para nutrir umbebe de 3 meses, que deve fazer amam&e?
3* questfto — Organizar o cardápiode^um dia para uma creança na Idadepre-escolar 13 aos 6 ttnosl.3« questfto — Quais as vantagensda vida ao ar livre e dos banhos desol para a creança na Idade pre- es-colar?
As respostas derem ser enviadas aoCurso dc Hlciane Infantil da P rt F-4edifício do JORNAL DO BRASIL, atéo fim do corrente mês.As ouvintes do Curso ou leitoras doJORNAL DO BRASIL que tlvrrem suasrespostas clas_-|.ieada& receberfto emsolcnlilude publica, durante as come-moraçôrs da "Semana da Creança" .12a IS d. Outubroí valiosos e significa-tlvos prêmio». — DR. SH.VEir-A bAM-PAIO.

- Estou vivendo uma tfjf
stsguntla vida! Agora» \r**\
laenliuni peso-morto íf . J
prendo : a minha j kl/
lcEeerdade! Jjjjj] W
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NA POLICIA E NAS RUAS

^

MUITAS 
senhora- perdem a beileza e envelhe-

cem prematuramente, só porque — boíírendo
de distúrbios do TJtero e dos Ovarios, facilitam
com remédios de eífeitos provisórios. Nio se des-
cuide, si a sua saude não é perfeita. Trate-se com
Eugynol, e logo a Sra. se verá livre do prso-morlo
das eólicas e dores dè todos os mezes.. Eugynol,
alem de regulador, porque corrige a suspensão ou
o fluxo excessivo, ô também sedativo é tônico — acal-
ma as regras dolorosas e tonifica os tecidos, pre-
venindo inflammaçSee serias. Comece já o seu tra-
tamento com Eugynol! Com Eugynol, também

sua pelle melhorará, ficando limpa,
bonita e livre de manchas, pannos e
olheiras. Eugynol é mais econômico.
Toma-se em gottas; um vidro dá
para 20 ou 30 --dias [de tratamento.

UGYNOL
- o regulador perfeito! •

mm
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CUMPRIU O SEU
DESEJO

suicídio por enforcamento
de üm comeroiario

Tinha a mania do suicídio o
comerclarlo Fablo Soares, de 43
anos, casado, empregado da flrmn
Splller Júnior & Cia., cstabole-
clda k rua da Alfândega n. 143,
e residente á rua Itaplrú n. 32.

Ja de uma feita, o pobre bo-
mem, que estava profundamente
neurastonlco, tentara matar-se,
lnitorlndo um tóxico.

Pressentido o seu gesto treslou-
cado pelas pessoas da sua faml-
Ua, foi éle Imediatamente socor-
rido pela Assistência, ficando fora
de perigo;

Depois disso, o. comerclarlo Fa-
blo Soares procurou fazer um pa-
eto de morte com sua esposa, dona
Maria Soares,' sulcldando-se am-

Aquela senhora repeliu, porém,
a proposta e procurou encorajar
o marido a sofrer com resigna-
çfio a provação que estavam pas-
sando.

O comerclarlo ouvlu-a em si-
lendo e pareceu concordar com o
teu raciocínio.

Ka manhfi de Domingo, Fablo
despertou multo neurastenlco e
depois se quedou em profunda
medltaç&o.

A esposa procurou conhecer o
motivo da sua tristeza, mas o co-
merclarlo se mostrou lmpenetra-
vel.

Mais tarde, aproveitando-se do
ensejo de < haver a companheira
saldo para fazer compras, Fablo
Soares;amarrou a.sua correia num
trávessfio do banheiro, fez um
laço na, extremidade e se enfor-
eou:

Quando D. Maria Soares regres-
sou das compras teve a cruel sur-
presa-de encontrar o marido a
balouçar na extremidade da cor-
rela, ja morto.

Dado 'alarma, foi o fato comu-
nlcadt> á delegacia do 14.° dlstrl-
to, cujas autoridades, depois do
exame:pericial no local, fizeram
remover o cadáver para o necro-
terlo dò; Instituto Medico Legal.

Nenhuma declaraçfio deixou o
suicida;

PEQUENOS ACIDEN-
TES EM NITERÓI

No Posto do Pronto Socorro
de Niterói foram medicadas
hontem sa seguintes pessoas, vi-
Umas do acidentas:

Nilo Marques de Brito, soltei-
ro, de 20 anos de Idade, residente
no morro do Cavalao sem nu-
mero; com contusfto e escoria-
ções no Joelho esquerdo e no
terço superior, da coxa do mes-
mo lado, em conseqüência de um
acidente de automóvel.

Orlando de Sousa Santos, sol-
teiro, de 29' anos de Idade, sol-
dado do Esquadrão de Cavalaria
da Força Militar fluminense,
com ferida contusa na comiasu-
ra labial esquerda e e-.oria._es
na face do mesmo lado, em con-
seqüência de haver caldo de um
cflvslo

Virgílio, branco, de 6 anos de
Idade, filho de Hermogenio Ma-
rinho, morador na Vila Colônia,
no lugar denominado Caramujo,
com fratura da extremidade dis-
tal do cubito esquerdo, em con-
seqüência de queda.

A JUVENTUDE TAM-
BEM EMPENHADA NO

COMBATE A' LEPRA
Como sóe acontecer -aos-,movi-

mentos filantrópicos e altrulstl-
cos, a Juventude brasileira tam-
bem se empolga pela campanha
da erradicação da lepra no Br.sll.

A' semelhança de outros edu-
candarlos, onde a mocidade rece-
be eficientemente lnstruçfio. e a
sua educeçfio é orientada no sen-
tido de bem servir ao próximo,
o Colégio Bennett, com sede nes-
ta Capital, tem. ha alguns anos,
uma Associação Prò-Lazaros, dl-
rígida pelas alunas que estfio ter-
minando o curso. E -multo tra-
balho no ano, angariando .sócias
contrlbullntes, organizando festl-
vais e promovendo'reunl6es'para
propaganda de seus trabalhos e
da profllaxla do mal de Hansen.

Apesar de Jovens, sabem que a
lepra é característico dos paísesntraz-dos e de baixa civilização.
Dal o seu empenho em também
auxiliar, na medido de suas possl-
bllldades, os poderes constituídos
e sociedades privadas na luta con-
tra o mal de Hansen que tem vi-
tlmado Implacavelmente milha-
res de brasileiros.

Este ano a Associação Pro-La-
zaros. que tem na sua diretoria
as Srtas. Sonla Fausto Veloso
Borges, presidente; Maria Herct-
Ua Teixeira Leite, secretaria, e
Marta Rodrigues Alves, tesourei-
ra, conseguiu levantar a Impor-
tancla de seis contos de reis paraminorar o sofrimento dos que es-
tfio & margem da sociedade, lso-
lados em nosso proprlo beneficio,

Essa Importância foi entregue í
Federaç&o das Sociedades de As-
slstencla raos Lázaros, tendo sido
devidamente encaminhada,

O ANIVERSÁRIO DA
ASSOCIAÇÃO DE SAO

MARCELO
Comemorando o 4.° aniversário

da A. S. M., Instltuiçfio criada
para amparar as crêanças pobres,realizou-se. no ultimo dia 21. k
rua Jardim Botânico n. 311, Inte-
ressante "Hora de Arte", na qualtomaram parte, com brllhantls-
mo, as Srtas. Evá Fellçlo dos
Santos, Neuza Miranda do Pinho,
Ceei Cardoso, Carlota Braga, He-
Ha Pires, Beatriz dos Reis CarVa-
lho, Ana Maria Solrlno Porto t
a menina Ana Maria Sousa Porto.
O' Hino Nacional de Gottsck.lt.
encerrou o programa.

Entre dois números de musica,
foram distribuídas pequeninasimagens comemorativas da data
nataltçla daquela lnstltulçfio: ex-
pontaneamente as carteiras sé
abriram e os obulos se multiplica-
ram. Assim, fugindo ao uso co-
mum. as festas de caridade, a A,
S. M. criara, Inconscientemente,
talvez, um modo discreto e novo
de angariar esmolas para proste-
gulr no caminho a que se des-
tlnou.

Nessa festiva tarde, elementos
da nossa melhor sociedade ali
presentes, compreendendo os fins
altrulstlcos da novel lnstltulçfio.
Se propuzernm para sócios. AU-
mentam. assim, dia a dia, os pa-ladinos do bem, dentro dessa de-
clScnda e caridosa obra -me é a
Assoclaç&ó de S. Marcelo.*_-!¦¦ i-fi

-nüVISTA DO LIVRO" — Actbs -í
aparecer rio Rio __ Re ri st a da Mrro.
orrAo que, como o seu proprlo nome
Indica, ib nropfia a refletir todo o mo-
vimanto editorial do palz. Ssb a dl-
r«ç&o do Prof. DIcamor Morais, a Rt-
rlsta da Llrn» dará a restrlhft mensal
do todas as publicações aparecidas du-
rante o més, catalocando-u por assunto
e divldindo-as por matéria.

PR F-4
RADIO JOKVAI. .DO BRASIL,

(IMO Klloclclos)
hoje

A's 7,30 hs. Jornal da Ma-
nliâ: ás 8,fll> hs, Hora de
Juiz de Fora; Aa 9.00 hs.
Programa Infantil; fis 9,30
hs. Noçfies de Higiene In-
íantll; as 9,45 hs. Snple-
mento musical; fis 11,00 hs.
Proxrama do Almoço; Ah I3.no
lis. Saudação; fis 12,30 hs.
Noticiário; fis in,30 hs. Musl-
ca variada: fia 1},30 hs. Pro-
grama do Jantar; fis 13.00
lis. Invocaçfio do AngHua;
As 19.00 hs. Palestra de Mon-
senhor. Dr. Henrique Maga.¦hfies: As 19,10 hs. Programa
Cosmopolita; fis 30.00 horas
Hora do Brasil; fis .1,00 hs.
Programa de Estúdio.

PKOCiKAMAS ESPECIAIS
A's 8.00 horas HORA DE

JUIZ DE FORA: fis 13,00 hs.
Prosrama SIRVA-SE DA ELE
TR1CIDADE.

Como deve ser enten-
dído o vocábulo "funcio-

nàrio", do Decreto-'c-^V -,Leiyn.--Í.187- '-•--"
O Ministério da Viação dirigiu

is repartições subordinadas a se-
guinte circular: — "Comunico-
vos, para oe devidos fins, que o
D. A, S. P.. resolvendo sobre
uma consulta formulada por este:
Ministério, declarou "que o voca-
bulo — funcionário — emprega-
do no artigo 338 do Decreto-lei
n. 1.187, de 4 de Abril, do cfar-
rente ano, deve ser, na espécie,
entendido de fôrma genérica e,
como tal, compreender todos
quantos exerçam cargos, funções
ou empregos públicos oü esttpen-
dlados pelos cofres públicos".

COMISSÃO DE META- ,
LURGIA

UM AVISO SOBRE A VENDA.
DE MATERIAL INSERV-VEl,

A Comissão de .Metalurgia,
com. Jurisdição' no Ministério da
Marinha e da qual é presidente
o Almirante Alberto da Cunha
Pinto, afim de que não seja ne-
gociado material de ferro e aço
ou metais em geral, resolveu bal-
xar o seguinte aviso para co-
nhecimentò dos intaroísados,
nos termos seguintes:"De acordo cóm o art. ..•- do
decreto-lei n. 1.284, de 18 de
Maio dé 1939, todas as entidades
que gozem de favores do Gover-
no ou exerçam funções delega-
das: pelo Poder Publico, só po-
derâo vender socatas de ferro e
aço, metais em geral, maqulnis-
mos inúteis, navios, etc., quando
munidas de autorização' compè-'
tente fornecida -pela - Comlss&o
de Metalurgia, que está funclo-
nando no 5.° andar do edificio
do Ministério' da Marinha, no
Rio de Janeiro.

Estão sujeitas as exigências do
referido decreto-lei todas as em-
presas particulares, concesslona-
rias de serviços públicos em todo
o terjltorio nacional,"

Permitida a compra de
material para a E. F. Soro-

cabana por conta do"Fundo de Melhora-
mentos"

A fn«í?m KJ.sann mneaf hunaorart.
Franco, funcionando o promotor
Otávio Plmentel do Monte e o
eácrlv&o dò l."> Oficio Wilson Sa-

O Sr. Ministro do Vlaçfio dlrl-
glu um avlsò A Inspetorla' Fe-
deral das Estradas comunicando
que, tendo em vista a informa-
ç&o da mesma, resolve autorizar
sejam aplicados quatro mil con-
tos de réis, por conta do fundo
de melhoramentos constituído pela
taxa de 10 % sobre os fretes, no
pagamento de parte do material
rodante adquirido pela E. F. Bo-
rocabana, sob a condlc&o de fica-
rem incorporados ao patrimônio
dos ramais federais veículos de
custo total correspondente ao va-
Íor da contrlbulç&o prestada, em
numero e espécie que serio fixa-
dos por ocaslfio da prestação de
contas respectiva.

1*1 ¦¦**¦__ -_.,

Protestos da Holanda
junto ao Reich

Haia, 28 (O. P.) — Animcla-se
oficialmente que o governo en-
vlou Instruções ao seu ministro
em Berlim para que represente
Junto so governo alemfio contra
o fato de, durante o dia de hon-
tem, um avlfio militar do Relch
ter sobrevoado uma reglfio da Ho-
landa.

"BnASIL PERRO CARRIIi" —
Recebemos o n, 938 da revista
semanal de transportes, economia
e finanças, Brasil Ferro Cairll,
cujo sumario é o seguinte:— Credito e transportes — No-
tos sobre o reforço de pontes,
pelo engenheiro Joaquim Teixeira— O filamento de vidro — O pro-blema da celulose no Brasil — As
estradas oomo fator dA vida co-
mercial.

Avisos de Ultima Hora
D. Emilia Maria Cavai-
cante de Albuquerque

de Cesario Alvim
Sua familia eo-niunica aos pa-rentes _ amigos

seu falecimento,
hontem, ás 17 ho-
ras, devendo o fe-retro sair hoje.Terça-feira, da Av. Visconde

de Albuquerque 295, Gávea,
para o Cemitério de São JoãoBatista.

T

Pai e filho atrope-
lados pelo mesmo auto-

movei
ORAVE O ESTADO DE ÜMA DAS

VITIMAS
Ma madrugada de Domingo, fo-

ram atropelados por uni automo-
vel, em disparada, na Praça Saervs
Pena, o sexagenário José' Orlstla-
no e seu filho, Antônio Crlstlano,
ambos lavradores e residentes na
localidade de Conservatório, no
Estado do Rio.

O primeiro sofreu ligeiras con-
tusóes e escoriações, o mesmo nfio
acontecendo ao ultimo, que, além
de ferimentos generalizados, teve
ainda, fratura do crânio.

Pai «filho foram levados ao
Posto "Central de Assistência, ond»
receberam'' os primeiros curativos,'
sendo Antônio- Internado, em se-
gulda, no Hospital de Pronto So-
corro, em estado grave.A policia do 17.° distrito, sabe-
dora do ocorrido, abriu Inquérito
a respeito.

MORTE HORRÍVEL
UM MOTORISTA NA

ESTAÇAO DE-:BANGU>v:.
Lamentável ocorrência se verl-

ficou Domingo, na estaç&o de
Bangu', Viajava num trem ele-
trlco o ajudante de camlnhfio
Jofio Canelo de Pontes,, brasileiro,
de 30 onos ,e residente fi Estrada
dos PlloreSi:; '_'„•'"' '* '¦'

Ao chqgar,: porem} j o .comboioaquela estação, o infeliz rapaz
Imprudentemente, pós a cabeça
fora de uma dos janelas do carro,
batendo «ntão num dos varões da
plataforma; Com a pancada,, o
pobre trabalhador foi projetadoao leito da linha e colhido poruma das rodas do elétrico.

Com fratura de craneo e esma-
gamento das pernas, Jo&o Canelo
foi internado no Hospital Carlos
Chagas, vindo a falecer na ma-
dragada de hontem.

O cadáver foi removido para o
necrotério do Instituto Medico
Legal.:

O caminhão atro»
pelou e o carro de praçamatou uma creança
o HORRÍVEL desastre OCOR-•HEIJ NA AVENIDA ,SUBURBANA

HonteÁ A tarde, na Avenida Bu-
b ur bana, ocorreu um, desastre em
circunstancias Impressionantes.
Uma infeliz creança, tentando
atravessar Aquela via publica, em
frente ao numero 2.20Ç, foi apa-
nhada por um auto-camlnhfio e
colhida ainda por um auto de pas-
sagelros que vinha a seguir.

Trata-se do menino Manuel, de
9 anos, filho de D. Maria de Car-
valho, residente , fi rua Caplt&o
Sampaio n. 20.

A pobre creança foi transporta-
da pnra o Posto de Assistência do
Meyer, onde pouco depois velu a
falece:-.

O seu cadáver íol removido com
gula do comissário Pompeu, do
20 distrito Policial, para 9 Ne
oroterlo do Instituto Medico Legal.

Os motoristas culpados fugi-
ram.

Um armazem devorado
pelas chamas em

Niterói
Hontem, pela madrugada, cer

ca de uma hora, a polida de
Niterói recebeu comunicação
partida do Sr. Anllo. Xavier Ba-
tlsta, residente á rua General
Castrioto n. 223, de que ho pre-
dlo n. 247 da mesma rua:lavra-
ra incêndio.

O fato foi Imediatamente co-
munlcado ao Corpo de Bombei-
ros, que, sem demora, partiu pa-
ra o local e bem assim o comis
sarlo Autran, da Delegacia da
Capital.

Não obstante os esforços dis
pendidos pelos bombeiros, ficou
totalmente destruído pelo fogo o
referido predio, no nual era es-'
tabelecldo com o Armazém Cru-
zeiro o Sr. Aluiçio Carneiro Via-
na, residente 4 rua Coronel Gui-
marães n. 38. :' - •

No * predló 
'sinistrado funciona-

va também um'deposito de pão,
de propriedade da * viuva Nair
Dias' de Oliveira, o qual ficou
tambem reduzido a cinzas.

A casa. onde estava instalado
o Armazem Cruzeiro era dé pro-
prledade do Sr, Génesio José de
Sousa, não .havendo aypollcla
apurado'se estava no seguro.

O'armazém : estava, segurado
em 30:00O$000. -

Para prestar declarações no
inquérito aberto na Delegacia da
Capital foram Intimados os in-
teressados no caso.

NAO SE CONFORMOU
COM A SEPARAÇÃO
ENVENENOU-SE ANTE O TU-
MULO DE SUA PROGENI-
TORA '."— SEU ULTIMO
PENSAMENTO PARA O

MARIDO
Era notado, por todas as pes-soas das relações de amizade de

D. Julla da Costa e Silva, o es-
tado de acabrunhamonto em queessa senhora se ia deixando levar,
após a morte de sua progenltora.Os máls íntimos recelavam que a
pobre senhora viesse a sofrer
qualquer perturbação mental, d»,
das as suas maneiras extranhas.
Um pensamento unlco ocupava o
seu cérebro. Era a morte tle sua
m&l. com cuja separaçfio nfio se
conformava.

D. Julla sala de cosa, e o seu
caminho, ora o cemitério de Cam-
po Grande, onde Jazia a sua
maior amiga, a mais doce com-
panhelra que Deus lhe dera.

D. Julla Costu e Silva, JovenAinda, póls contava 25 anos, dei-
xou, no Domingo, a casa de seu
marido, o guarda civil Eduardo
Ramos da Silva, na rua Cândido
Bastos n. 15, em Campo Grande,
Dlrlglu-se, como nos dias que su-
cederam & morte de sua progenl-
tora, ao cemitério local,

AU chegando, D. Julla, depois
de rezar multo tempo de joelhos,ante o túmulo de sua progenlto-ra, Ingeriu uma mistura de strl-
qutnlna e soda cáustica, tomban-
do cm seguida.

Foi ainda, reclamado o socorro
da Assistência de Campo Grande,
porém, sem nenhum resultado. A
jovén senhora Ja era cadáver.

: Na bolsa de D. Julla foi en-
contrado um bilhete, assim redl-
gldo: "Apesar de gostar multo do
meu marido, nfio possa suportar
por mais tempo a ausência da
minha mfit.

D. Julla n&o deixa filhos.

SOCORRO POLICIAL
DE URGÊNCIA

O Socorro Policial da Urgência,
atende fi populaç&o fi qualquer
hora, pelo telefone n. 42-4043.

Delegacia Auxiliar de dia: 1*.

UM ANCIÃO ATRO-
PELADO POR AUTO-

MÓVEL
O lavrador Evarlsto Ovidio. de

85 anos, viuvo, de residência lgno-
rada, ao atravessar hontem a es-
quina das ruas Marques de OH11-
da com a praia ds Botafogo foi
atropelado por um automóvel, to-
frendo fraturo; da perna e do bra-
ço direitos.

O ancl&o foi internado no Hos-
pitai Miguel Couto.
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EDUCAÇÃO E ENSINO

TENTOU CONTRA A
VIDA

Anita Dias de Almeida, de 18
anos, e domiciliada fi rua Monte
Alegre, 205, por motivos Íntimos,
tentou por termo & existência,
hontem, ingerindo acldo fenleo.

A Infeliz foi medicada pela As-
slstencla.

ATROPELADA NA RUA
HUMAITA*

Um automóvel atropelou na rua
Humaltfi a Jovem Durvallna de
Sousa, de 20 anos. residente A mes-
ma rua n. 60 casa S.

A vitima que sofrru 'r.itura 00
.braço e da perna direitos foi ln-

, ternod. no Hospital Miguel CVuto. em seguida

OUTRO QUE QUERIA
DESERTAR DO

MUNDO
Por estar desgotoso da vida,

tentou suicidar-se, hontem, em
sua residência, a Travessa Mota
n. 14, ingerindo arsênico, o ele-
trlclsta Ciro Mesquita, de 54
anos, casado.Chamada á Assistência, teve o
pobre homem os necessários so-
corros, ficando íóra de perigo.

ATRIROINSE de
GRANDE ALTURA AO

SO'LO
Atacada de forte acesso de

neurastenla, tentou suicidar-se,
hontem, a Sra. Branca Couto,
de 45 anos, casada e moradora
á rua Barão de Itapaglpe n. 368,
onde se verificou a cena.

Para realizar o seu intento, a
tresloucada sé projetou, do se-
gundo andar do predio em que
mora ao solo, sofrendo, entre
outros ferimentos, fratura do
crânio.

Chamada a Assistência, teve a
Sra. Branca Couto-os •primeiros
cuidados médicos, depois do que
foi internada no Instituto Pais
de Carvalho, em estado .grave.

UM AUTO-CAMI-
NHÃO DERRUBOU O

MURO DE DUAS
CASAS

O DESASTRE VERIFICOU-SE
NUM CRUZAMENTO DA RUA

CORONEL RANOEL — FE-
RIDO O AJUDANTE EO

MOTORISTA PUOIU
Hontem, pela, manhfi, o auto-

camlnhfio n. 3385, de.propriedade
da firma Neves dé Barros & Cia,
com sede em Campo Grando, des-
cia com certa velocidade, a rua/
Padre Telemaco, pnra entrar na
rua Coronel Rangel.

O motorista do referido veiculo,
de nome Augusto. •' imprevidente-
monte entrou nessa ultima rúa
com a mesma velocidade que c
carro trazia, fo-lo con. tal Impe-
rlcla que o camlnhfio so foi cho-
car violentamente nos muros dos
prédios ns. 116 e 118. derruban-
do-os.

Ficou ferido com o choque, o
ajudante Jo&o Jeronimo, brasilel-
ro, de 43 anos, residente na esta-
çfio de Cosmos, que apresenta
contusões e escoriações general!-
zadas.

O motorista causador do desas-
tre fugtvi.

O comissário SA Peixoto, do 24°
Distrito, compareceu ao local,
procedendo As diligencias cxlgl-
das.

A vitima foi medicada na As-
slstencla do Mev*r. retlr-nrlo-sa

QS EX-ALUNOS DA V. D. P.
— Acaba de entrar em uma

nova fase o caso da transferen-
cia, para a Faculdade Nacional
de Filosofia, dos alunos-da üni-
versidade do Distrito Federal.

Duzentos de entre eles foram
matriculados condicionalmente
na Faculdade, por determinação
do Reitor; da Universidade do
Brasil,. sob o fundamento de
qüe,.'AÕ: serem -admitidos na
Universidade do 

' 
Distrito Fe-

deral, foram dispensados de. re-
petir exames em que já tinham
sido aprovados. anteriormente em
institutos federais de-ensino su-
perior. s

A condição a que se deverão
submeter'oportunamente é a de
fazerem novo exame vestibular,
n.o obstante jà terem vencido
parte do curso universitário.

Por solicitação ministerial, o
Conselho Nacional de Educação
deu agora parecer sobre o.recur-
so interposto do ato da Reitoria
pelos estudantes, concluindo por
sua legalidade.

O parecer, relatado pelo Pro-
fessor Aníbal. Freire, é sóbrio
e discreto. Nao estabelece do-
gmas e sustenta a tradicional
doutrina ¦ do Conselho nessa nia-
teria. Interpreta o art, 5.° do de-
creto' n. 1.063, de 20 de Janeiro
do corrente ano, opinando que"alunos regularmente matri-
culádos" ha U. D. F. são aque-
les que se matricularam' "com
observância das leis-federais";
mostra que a resolução da Rei-
torla funda-se na constante e
uniforme jurisprudência do Con-
selho; e, finalmente, admite que"pode ser outro, no entanto, o
pensamento do legislador e, co-
mo é o proprlo Executivo que,
de acordo com o regime vigente,
tem.vO. poder de expedir decre-
tos-leis sobre as matérias de
competência privada da união,
cabe-lhe definir o sentido da ex-
pressão* legal".

O eixo da questão reside no
sentido que se deva dar á ex-
pressão "regularmente matri»
culados nos cursos transferidos"
— do citado art. 5.°

A Universidade do Distrito
Federal regia-se por uma lei
municipal, que estipulava certas
condições para a admissão á
matricula.

Essas condições foram estrita-
mente cumpridas pelos recor-
rentes. Não estariam eles por
conseqüência regularmente ma-
triculados nos cursos transfe-
ridos?

Certamente que o estavam
não importando que não tives-
sem satisfeito exigências da lei
federal, quanto ao acesso, aos
CUrSOS FARÁ, QUE FORAM TRANSFE-
RÍDOS.

Ha mesmo um equivoco trans-
parente em se afirmar que esses
estudantes.foram dispensados de
exames vestibulares. De todos as
matérias exigidas em tais exa-
mes, deram prova de conheci-
mento suficiente, quer por ope-
rações procedidas na própria
Universidade, quer por certifica-
dos de aprovação obtida em fa-
culdades oficiais, superintendeu
dldas por autoridades federais.

Portanto, o ingresso na Uni-
versidade se fez com todo o ri-
gor, verificando-se dé modo ca
bal a capacidade dos candidatos
para seguir os estudos a que se
propunham. Este é tambem o
propósito das leis federais, que,
aliás, não tím que ser Invocadas
na espécie.

O exame vestibular tem por
objetivo apurar um minimo de
conhecimentos e selecionar os
mais aptos; esses dois objetivos
foram atingidos pela lei munici-
pai e por sua criteriosa exé-
cução.

Mas o que ha de. mais extra-
ordinário na. interpretação da
Reitoria e na sua confirmação
pelo .Conselho Nacional de Edu-

cação, é a antinomia que, por
elas, se estabelece entre o va-
Íor absoluto dos cursos realiza-
dos pelos alunos e o valor rela-
tlvo dos exames de admissão.

Os estudos realizados por esses
alunos na Universidade do JMf*trlto Federal teriam sido ooOtt»
derados excelentes pelo decreto
n. 1.063; as provas e os traba»
lhos escolares, as aprovações e
promoções ao cabo do primeiro
e do segundo ano não sofreram
nenhuma impugnação.

. Ò legislador teria , feito vista
grossa a todos esses atos escola-
res, realizados sem observância
dos regulamentos federais, que
não se cogitou de aplicar, e atos
que foram praticados á revelia
dé qualquer inspeção dos fiscais
da União; mas teria sido lnexo-
ravel quanto ás.formulas para.o
recrutamento dos candidatos.
Essa incoerência seria tão estra-
nha, que não poderia ser razoa-
vélmenté atribuída ao mais blsó-
nho e extravagante dos legisla-
dores, donde podemos concluir
que não exprime o real pensa-
mento contido na lei, o sentido
em que a tomou o eminente rei-
tor da Universidade do Brasil.
— F.

ENSINO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SUR-

DOS E MUDOS

Programa dos festejos comemo-
rativos do 83° aniversário do Ins-
tltuto Nacional de Surdos e Mu-
dos:

Das 8_30 fis 10 horas:
Secçfto de Jogos variados.
A's 13 horas — Secç&o de Jo-

gos variados. Alunos do Instituto.
A's 14 horas — Parte esportiva

com o concurso da Escola Naclo-
nal de Educaç&o Física.

I — Jogo de volleyball — pro-
íessores da E. N. E. F. X Alu-
nos da E. N. E. F.; II — Jogo
dè-volleyball — Alunos do I. N.
S; M. x Alunas da E. N. E. F.

„ A's 15 horas — SessSo cinema-
tograflca còm os seguintes filmes:
I — Exlblç&o dc um filme tirado
polo surdo falante Jo&o Escobar
Filho: II — Jornal Naclona); III
— Vistas de surdos mudos norte-
americanos; IV — Desenho; V —
Aventuras de Tom Sawer.

A's 17,30 horas — palco com •
concurso do prof, Wlasovl e va-
rios alunos; I — Diversos nume-
ros de magia pelo aluno Alcides
da SUva Terezo: II — Diversos
números de magia pelo aluno José
Frota; III — Alunos endiabrados,
short cm um ato, no qual toma-
r&o parto os seguintes nlunos: —
Edison de Oliveira, José Maria
Frota Parente, Alcides da SUva
Terezo, -*llguol Ia Fonseca Sea-
bra de Melo, Onezlo Ribeiro da
Costa, José Carneiro Sobrinho.
Renato Granndelro Gulmarfies:
IV — Dlvorsoa numero3 de tluslo-
nlsmo a cargo do prof. Wlasovl.

Depois do espetáculo haverá
um lunch para o qual ser&o con-
vldados todos os presentes.

ENTRE ESTUDANTES
CENTRO ACADÊMICO CÂNDIDO

DE OLIVEIRA
Segue para S. Paulo, amanhft,

„la 27 do corrente, pelo diurno,
uma caravana de estudantes de
direito da Universidade, .organi-
zada pelo Centro Acad.mlco Can-
dldo do Oliveira, com o fim de
realizar estudos práticos nos os-
tabeleclmentos medico legais des-
sa cidade, sob a orlentaç&o do
prof. Hello Gomes.

Lova, tambem a caravana, uma
mlssfco de Intercâmbio e solida-
rlcdadc universitária, devendo ser
recebida pelo Centro Acadêmico
XI de Agosto. .XA caravana estA
Integrada por deiessete estudan-
tes de direito, sob a presidência
do estudante Antônio Franca,
tendo como orador o estudante
Ero8 de Moura.

ASSOCIAÇÕES 1
GINÁSIO PIO AMERICANO,

Realizam-se amanhft, dia 37, «
partir das 10 horas e 45 minutos,
as seguintes provas: Português,
para a 1" série; Historia, para a
3">; Português o Química, para a
3«; Matemática e Historia Natu-
ral, para a 4a e Historia Natural,
para a 5*.

CAIU NA RUA EM ES-
TADO DE INANIÇÃO

A Assistência foi, hontem, cha-
mada para prestar um socorro ns
Avenida Rio Branco, esquina da
rua S. Pedro, onde se achava um
homem caldo e fora de sentidos.

Tratava-se do operário Pedro
Manuel, de 30 anos e sem resl-
dcnclá.

Constataram os médicos, no
Posto Central, que o paciente se
achava em estado de inanição.

AGRESSÃO A CANI-
VETE

Por motivo futil, desavleram-
ss. hontem, na rua S. Martinho.
esquina de Presidente Barroso,
os indivíduos Mario Ferreira dos
Santos, domiciliado á rua Na-
buco de Freitas n. 133, e João
Estevão Pereira da SUva, opera-
rio, residente á rua do Livra-
mento n. 83. ,

Depois de violenta discussão,
o primeiro, com um canivete,
agrediu o contendor, ferindo-o
no abdomem.

O agressor foi preso em fia-
grante pelos guardas municipais
ns. 476 c 339, que o conduziram
à dele-tacla do 13' distrito, onde

j foi autoado.

ATIROU-SE DO
Io ANDAR AO SO'LO
A VITIMA FOI HOSPITAUZADA

A domestica Maria Aurora Men-
donça, do cór preta o empregada
no Hotel Mllano, sito A rua do
Lavradlo, 140, por motivos n&o
declarados, tentou pôr termo A
vida, hontem, atlrondo-se do Io
andar do edifício.

A infeliz caiu sobre uma clara-
bola e dal no Interior de uma
serraria, que fica no pavimento
terreo do predio em questio.

Em conseqüência, a Infeliz ra-
pariga sofreu contusões e escoria-
çóes generalizadas, sendo medica-
da pela Assistência c, em seguida.
Internada no Hospital de Pronto
Socorro.

.-»¦>._»• ¦

ATROPELADO POR
UM ÔNIBUS

Foi vitima, hontem. de tuA
ônibus, na Praça da Republica,
o operário Luis da Silva, mora-
dor á rua da Caridade n. 9, o
qual sofreu contusões e escoriar*!
ções no corpo.• Socorrido pela Assistência, s
vitima recolheu-.., em aeguidJHI

ü; .us rc;-:dcnçla...
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. James Cagnéyem uma cena de A LEI DOMAIS FOBTB

Todos dois famosos pelos ' seus - pa-
pcis em quo domina a forca, manda
a pistola, triunfa o, ousadia. James
Cagney e Humphrey Bogart têm sido,
cm muitos filmes, heróis bons ou maus,
mas em que sempre é. a força a ul-
tima palavra a ser dada para con-
clus&o dos fatos. Mas ainda não os ti-
nhamos um enfrentando o outro. E'
o qiio < se da. em X lei do mais forte,
o filme que a Warner Bross começa
a. apresentar na próxima Segunda-
feira no Odeon. E em que situação
vamos ver os dois se enfrentarem!
Basta que vejamos quando isso se. deu:
na ultima década rio scctilo passado,
Ainda nAo ralara o Século XX. c o
Oeste norte americano estava entre-
sue quasi todo aos mais fortes. Mais
_tortes. em coragem, em manejo de pis-
//

tolas,'ou em dinheiro.. Humphrey Bo-
gart : aparece como um desses chefes

Sue 
tém a seu mando todo um bando

e rufiões que exploram casas de Jo-
go, em que o mineiro deixa o ouro
apanhado no dia o o cow boy a feria

.que lhe deu o patrão. Assim domina,
e com o seu dinheiro que.val.com-
prando terras e hipotecando .outras
vai levando' a miséria a" muitos la-
res, ;E* quando apareça James Oagney
tambem tido como pistoleiro, dono das
estradas... O que èle era realmente
depoisse revela, mas o fato é que en-
frenta o "boss". A luta e feroz, e ao
mesmo tempo de astucia, n por Isso
mesmo emocionante. Rosmnary Lime
é a heroina do romance de - amor que
surge. nesse filme * que o Odeon vai.
apresentar Segunda-feira próxima.-

FORTALEZA DQ SILENG10"
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tf
Filmas qu* fomos ver

jér * Cinco devem viver
da R. K. O. Radio

¦ i ¦; •

4f MARIO NUNES
Vi.< (Ume de aventuras que por pouco se. transforma

em unia historia <le Roblnsun» sem que fuj», quer na prl-meira parte, a viagem do nviao, quer ná secunda, o. estágio
rias selvas, a uma sensaç-*- de monotonia, tonta» vezes essa»
cenas tem sido filmada-', CINCO DEVEM VIVER * ainda
assim digno de ser visto pelos aspectos que oferece no
plano visual e no psicológico. ...

NAo houve propriamente o desígnio de contar uma
historia, mas a maneira do "Orande Hotel" de (l-*ar Um grupoda pessoas è caracteres em um momento dado e em face
de determinados acontecimentos. Isso dA ensejo a qu. cresta-
a simpatia do espectador 'por 

esse bom- velho que é um exce-.
lente artista, C. Aiil-rey Smith, multo bem secundado porElbMbeth Rlsdon; a que' se admirem a» maneira» franca» esinceras de'Chester Morris e o geltinho para "vamp»" algomisteriosa que tem. Imcllle. Bali, «íera de uma» apreciável»expressões dramáticas de Wendy Barne, ao lado de uma »ére-nldade de bom quilate:cinematográfico de Joseph Oallela,o vtlSo da -historia « que,, no entanto, — como se enganha .
a justiça dos homens — no, momento . critico é o carátermais nobre...

Filme sofrível vale duas estrelas brancas, nada mais.

Passa hoje o terceiro aniversário
do Cine Metro

Anabella e Pierre Rcnolr numa cêrin tio filme FORTALEZA
1>0 SILENCIO .

A tragédia da Polônia está consu-
mada. Novamente ¦ o seu território,, é
partilhado.. Novamente a pátria de
tantos nomes famosos è riscada do
mapa.,. Nesse instante dramático da
historia européia, convém relembrar o
que aconteceu em Minsk ora 1913...
Dentro do famoso presidio A Fortaleza
do Silencio, quando-a Ftusòla domi-
nava a Polônia, milhares de patriotasestavam condenados ao pior dos supll-
cios... Nfto podiam trocar entre si
uma palavra... Deviam arrastar uma
penosa existência de autômatos den-
.ro daqueles muros sinistros... Foi
rjuandò uma linda jovem concebeu um
Jtiiauo audacioso. Casoti com o diretor
do presidio, um russo que a corteja-*'fl. e foi, pouco a pouco, dentro da
própria, fortaleza, articulando a rebé-
ilán que deveria libertar a Polônia... I•"..nbrra custasse a vida desse punhado |de heróis...

fortaleza do silencio é o filme que i
narra em Imagens vibrantes esse eplso- '
dío auf.entlco. i

Será estrelado .Segunda-feira proxl- *
ma no> Pathé Palácio.
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Hugo rtcl Carrll e Delia "Carcés,

sii) ns iluns figuras que tios vüo
encantar cm A VII>.\ DE CARLOS

GAR11EL-

Fac-simlle" da saúda._o-glgante
a propósito do 3.° aniversário do

Numa das maiores maquinas de es-
erever que foi construída especlalnien-
te para a Feira Mundial de Nova York
Johnny Welssumuller, a propósito do
terceiro aniversário do .Clne Metro,
3ue 

hoje transcorre, escreveu unia sau-
açfio ao querido cinema e aos seus

amigos do Rio. "Felicitações¦¦'» OineMetro pelo seu terceiro aniversário,
e saudações cordiais aos muitos amigos
que me orgulho de possuir nos Estados
unidos do Brasil", escreveu Wclssmul-ler, o popular "Tarzan". na imensafolha, de papel (6x10 metros!) que se

Sabe você como foi feito e
cantado o famoso tango

EL DIA QUE ME
QUIERAS ?

Toda a musica tem a süs historia...'
E lembramo-noa do dizer lato quandono» vem à ments esse tanto lindo El
dlo que me quteras, que Carlos Oatdtl
celelHiaou. Muitos nio «erio, talvez,
os qu» saibam «ue - a vld» ds rOarlos
aardel foi um verdadeiro romance e
que esse romance repousa ncasa de-
llcloaa melodia...

n dia que me quteras
no habra más que harmonias:
será clara la aurora -
T alcfre li manantlal...

Nio se v» desde logo todo uni ro-
mance qu» se desenha nessas pala-vraa? üm amante que nto. se senteamado í, no dia em que ele for
•mado... quanta coisa nos canta o
poeta nos verso* em que ele canta asale»ri»s desse dia, em que tudo serio
rasas e brisas faa-elras, em que tudo
seri alegria e canção, em qus a festa
bailara no ar... Pobre Oarlos Oardel.
Amou multo,•-. esse romance é magia-tralmente cantado pelo Olnesul no seu
(Ume _ Vida de Carlos oardel, que o
Palácio vai começar a exibir no proxl-mo. dia _ de Outubro, por sina. que
apresentando.'Hugo dei Carrll, outro
esplendido cancioneiro: qua vai encan-
tar a iodei.
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principais <do fUmeda Metro QI/K MARinOiprliicIpalfi do filme du 
'Metro 

QTJK.MAbÍÍdòÍ'. QUK MliUIBIt. i(ue o Império está cxll-lmlo

CINELANDIA
BBOADWAT — Mlll. Docteur Ss-

Pi» da Orandl Ouerra — Dita Parlo
, — Vlvlana Homanee — Pierre Blan-

ehar. Horário 14 — ls — ia — ao —
a aa horas.

OLOBIA — A : valsa do adeus, filmeda Aliança.. Horário: lt — 11.30 —
lt — a at.30.
. IMPBBIO — que marido, que mu-lhlr, flUne da Metro com Hobert
Montgomery.
¦-BIBIBO : —'•'serenata: da Broadway,«Uns. da Metro com Jeanette MacDonald. Horário: 13 — lt -, 16- —-

.1» — ao —.« . aa horas.
ODBON — Aldeia de rouba branca,filme portuiuts com Beatris Costa.Horário:, lt —is — ls —¦ ao — c33 horai.

_JfLA3!A.-í Beclí» de Coral, íllme da:Ufa. cora .tule Oabln. Horário: lt—_>_ -ris —¦ 30 — e 33 horas.PALÁCIO '—.Alerta -no Medlterra'nao, filme d» Aliança. Horário; u
.— 11.40 — 17.30 — 19.— 30.40 —

a 33.30 horas. ;
'^JrPnat' T.**SA«lt — Luisa, filma da-ra com Orace Moore. Horário: 14—±".^:7A--7,.*—;o*t-tioni.l
_ BBJC .— rérlas matrimoniais, «lmeda Metro eom Denls o: Keell. Ho-»rlo: 14 — u.40 — n.n — 1» —ao.40 — a aa.20'-orai.*

''.' ;-CEN_UÒr; ¦
CRNTENABIO — Noivado i mo-derna -=-•¦ Amor '¦• tradição. -

CARTAZ
ELDOBADO — '6 

lovcm Dr, kll-dare, .— Os desherdados,
FLOEIANO — unidos pelo destino— Chsrlie Chsn em Honolulu,
SHÍBANI —'Minas'de Bslomio.IB18 — Ilha sinistra.IDEAL ¦— .Vida do pescador Prince/] nha." 
_%*-*_-'— A ~«nde barrclrs.. ,METRÓPOLE— A vida de Alexnn'dre Orahan Bell — Zcnobla.MEM DE s.\' — Doeo horas deaíliçfio — . Contra a lei. \
SF-SÂ--T C0""'» espionagem.PARISIENSE — Paraíso Internai —

Os , navais em açfio.
EíSíf —"Vertigem de. uma noite.PARIS — Manon. ,.:¦
ESI2!?11-""' Dma ?olte na opera.POPULAR — Menino de ouro,RIO BRANCO — o duque de VcstPolnt,

., 8. JOSÉ* — Escola dramática. .
8- LUIS — Convite - icIlcWnde,

lilme da- Paramount, com Ircno. Dunno.

BAIRROS
AMERICA — a vida de AlexandreOrahan Bell.

AMERICANO — Mulher sublime —
Charlie chan* em Honolulu.-'

. APOLO- .— Mr:, Molo chega atempo.
'íyiffIDA "" -"-*"¦*«*¦¦ contra-mulher.ALFA ;?_A volta . de Arscnc ;L»ptn;

brasil — uma veidade que sui*HeAmltíQj. dos amisos.
BEIJA FLOR — Os deshordodos —

Voo do npciaa.-',
CINE TEATRO REALENGO — San-

suo coaâaco. *' -
cine nRAK DE pisa — Inlminosda lei. '.
CINE BANDEIRA — Contra a lei —

Estreia da noite.
OATUflllit — Sd pari* mulheres,COLISEU — Cavaleiro ciclone.CAMPO GRANDE — Paraíso de umhomem.
ESTACIO DE S,V — Mania dcHollywood.
EDISON -- A note tudo - encobre —

Sangue irlandês.'
FLUMINENSE — Aliança de aço —Guarda -de honra. .. GRAJA-.* — Amor .de' um espia. ;¦aUA.NABARA — Tres valsa» — Zo.nobla.
HADDOCK LOBO '— 

Clils das 'somi
. oras.- \

IIELIOS — o rei .do. bairro chinosAssassinos ,rio ar.
IPANEMA — Ilha sinistra —'Tc-

souro de Bulldog • Drumond.
JOVIAL —. Pairulha submarina —•

Sombras da noite.
MODELO — Noivado a moderna.MARACANÃ — Hotel Imperial —

Mr. Moto chega a tempo.
MEYER — Alma e corpo de uma,raça,

moderno — Dansa da Primavera..-IADUREIRA — Trts váljaS —
Dansa da Primavera.

MASCOTE-- Pecadoraa dè Tunis.NACIONAL — Rainha do ar — 80.-nata ao luar.
PlEDADl- ¦— uma cidade que lurge.'PAnA TODOS — Bas londs.POLITEAMA — A ultima corrida.PIRAJÁ' — Vida do pescador.•.QUINTINO — Os 3 Mosuuetelros porengano.
ItlTZ — ltcró! de- hontem.
REAL — Artistas em folia.
ROXI — Escola dramática.,
S. CRISTÓVÃO — Pcrlume delator.TIJUCA — Uma cidade que surge.
VELO — O tesouro de Bulldog Dru-

monri. ¦ •
VILA ISABEL — Aliança de aço.
VABIETE' — Paraíso infernal.

NITERÓI
EDEV —¦' Namoro' mascarado.
IMPERIAL — Minha IrmA de orla-

CftOu,;; - ¦¦¦

ODEON — Que marido, que mulh.r.

NILÒPOUS
IMPERIAL — Pequena aventureira.

PETROPOLIS
GLORIA — Vendo a China — O

homem. dc 40 graus.PETROPOLIS — Cinco deuses vivos.

RADIO

dr .Tohny "Tarzan** TTelssmnllír
Clne Metro, que hoje transcorre

vt reproduzida nó clichi Acima."
O "Metro" vé passar o seu terceiro

aniversário- com - um. novo. triunfo de
Jeanette MacDonald em cartaz: Se-renatã na-Broadway, o espetacular ro-
mance musical que tanto tem agrada-
do e onde; temos Jeanette,, »ó lado deLew Ayres, envolta em melodias dePucclnl. Tschallcowsky. Delibej, Rom-bere — e outros grandes* nomes damusica. A seguir o "Metro" apresen-
tara Adeus Mr. Chipsl. ali famosaobra prima Interpretada por . RobertDonot. .. . .

TEATROS
NOVAS E ECOS

OTÁVIO RANGEL REPRESENTARA1
AS. B. A. T. JCNTO A'. ASSOCIA-

.ÇAO DE CRÍTICOS — A Sociedade
Brasileira dn Autores Teatrais comu-
nlcou A Assoclnçâo Brasileira de Cri-
ticos Teatrais haver designado o es--critor Otávio Rangel paia seu repre-
acntante na comissão qüe organizará
o regulamento do concurso para '"Auto-
res Novos".

EMBARQUE DAS COMPANHIAS
LUIS IGLESIAS-FREIRE JÚNIOR ETATUZINHO — A Associação Brasllel-
ra de Critlcos Teatrais se lesí repre-sentar no embarque das Companhias
Luis Iglesias-Freire Júnior e Tatuai-sinho. pelo diretor,
A FESTA DE CONCHITA, DIA 3. NOALHAMBRA. A PREÇOS COMUNS —
Figura inconfundível da. côna brasl-loira. Conchlta dc Morais * uma dasartistas que maior numero de admira-
dores soube conquistar em sua longa* produtiva carreira. Dal o Brande in-teresse que está despertando no pii-bllco a sua festa nrtlstlcn, marcada
para o próximo dia 3 de Outubro, noAlhambra. em vesperal as IS horas e4 noite, As 20 e 22 horas, quando o
publico assistirá as únicas represen-taçôcs da linda comedia de Verneuíl,-4-effria de Amar, aos preços comunsda temporada Dulclna-Odllon.

SENSACIONAL ESTREIA EM O TE-
fOURO DO SULTÃO —A ansiedadecom que e esperada a estréia da ter-
çeira grande novidade da temporadaJardel Jcrcolls. a fantasia o Tesourodo Sultão, decorre nfio só do-prestigio
que desfruta o seu autor, o festejado« conhecido ' Caplt&o Furtado, comotambem por ser a musica da autoriado maestro Radamís dnatall, concel-tuado como um dos mais Interessantescompositores nacionais, Jardel Jerco-
.lia, . entretanto, prepara mais umasurpresa para esse espetáculo, desço-¦berta, valiosa sua: a apreoentaç&o dcOuiomar Santos, uma das vozes maiseducadas c mais suaves que temosouvido,

AUTOR AGRADECIDO — Vítor Cos-ta autor de Nòs temos batangandansem franco nucesso no Carlos Gomesteve n gentileza dc agradecer as re-ferencias que fizemos a sua peca. re-íerenclas aliás Justas.
S. B. A, T. — No próximo dia 37no corente, Quarta-feira, ás 17,30 ho-jas, a "SBAT" comemora o 22» anlver-sjrio dc sua fundação, com uma ses-.ían solene. Na mesma ocáslío serálidos o relatório o,o balanço geral dasociedade, no exercício 1938. Náo ha-vendo convites especiais, a diretoria re-ceber_ com particular agrado os se-nborea sócios e famílias. Jornalistasartista e em geral todas as pes-'sons que desejarem compartilhar desseato festivo.

A próxima peça do Tea-
tro Moderno

ífOITB REIS. DE FREIRE JtWIOIt,
QUINTA-FEIRA

TTeire Júnior o escritor festejado donosso teatro popular, terá Quinta-íel-ra, no teatro Moderno, huma peça desua autoria, no cartas. Trata-se deNoiíe de Reis, uma daa suas melhores
produções teatrais, que seri represen-tada pelo apreciado elenco da Com-
panhia de Esp-taculos Típicos Musi-cado». Para Jararaca, o festejado atorl cômico, Freire Júnior confiou o prln-clpal personagem. Os demais papeisterfio desempenho de Durvallna Duarte.Apoio Correia. Orijó Sobrinho, ÁureaBrasil. Alice Archambeau, Maria VI-dal. Jotn de Deua. Alfredo Marinho cOdir Odilon o cantor popular e davo. bonita. Os espetáculos no teatroModerno. A rua Pedro I, sfio por ses-toes, as CO e ás 33 horas.

NÓS TEMOS BALANGAN-
DANS o sucesso do dia

TODA IMPRENSA E O PUBLICO TEM
APLAUDIDO A VITORIOSA INICIA-

TTVA ARTÍSTICA
Á Companhia Típica Brasileira é delato uma autentica Iniciativa artísticanacional, com o objetivo dc prosti-

(Fiar 

e dar a conhecer ao publico ra-
rloca as musicas e dansas genuína-mente nossas — do Norte e do Sul —
executadas por um conlunto dc 3Q

tnoca- brasileiras, culo sucesso desde

a estréia, dá peça Nós temos bàlangan-
dau.-t-dc Vltõr Costu, no teatro Oarlos
Gomes, vem registrando, crescente exl-
to.: O espetáculo constltue também
uma novidade, pela originalidade e o
esplendor de montasem e belv-a de
seu guarda-roupa. Nós temos balar.-
gandans atravessa os seus dois atos
e 30 quadros mostrando uma soquen-
cia dc números cada qual mais bonito,
que entusiasmam ao publico que sem-
pre "bi5a", forçando assim "a repeti-
los. Os "sketches" .o cortinas cômicas
contribuem tambem para confirmar
o agrado. Nos temos balangandans
è uma peça leve, por isso distrai e
emociona quando se assiste aos qua-
dros:. .."Chora vlolfio", "Cuícas", "Cò-
co", ;'Toada Mineira", "Frevo Fernam-
bucano" e a "Canção Sentimental",
gaúcha e o samba. Números que dizem
bem de perto coni a nossa brasllldad».
Esses .números sfio apresentados pelo
grupo de mocas vestidas característica-
mente e. eom os seus Instrumentos
apropriados. Essa é a peça que esti
obtendo no teatro Carlos Gomes, gran-de sucesso pela Companhia Típica Bra-
silelra, creação e organização de J.
Boscarlno.

EXPERIÊNCIA DE
AMOR, hoje, no Alhambra

Dulclna e Odilon repetem hoje, no
Alhambra, os 20 e 22 horas, Expcricn-
cia de Amor, a encantadora comedia
de Mlchcl Durun que Briclo de Abreu
traduziu e qyc apresenta Dulclna e
Odilon em mais um delicioso- romance
dc amor. ro lado de Aristóteles Pen-,
Sara Nobre: «, Oscar Sonrcs, em trêsmagníficos ,tipos' cômicos.

Continua o sucesso dé
ESCOLA DE MULHERES,

a próxima estréia cie
O PATETA ALEGRE

Está alcançando um exlto absoluto
no Recreio, pela Companhia Maria
Matos a Interessante comedia "Escola
de vittllicres" uma peca -para o- belo
sexo, da autoria desta grande atriz
e que foi um dos seus grandes trlun-
íos nestes últimos tempos cm Portu-
gal. A comedia 6 uma sátira tremen-da e bem feita á mulher e que recebeu
do nosso publico verdadeira consagra-
çfio. Todo o rleneo toma parte nasua representarão. Hoje. amanha e de-,
pois sfio os últimos dias da .peça de
Maria Matos. Sexta-feira irá a cínamais uma novidade desta temporada
e cm 6 recita de preferencia—O pn-teta aleore, 3 ntos de L. Navarro eAdolpht, numa adapUçAo felicíssima deAlberto Barbosa. Josc Galhardo c Vai-vo Santana e com a Interpretação detoda a Companhia. Prossegue paslm,a temporada do riso com toda a anl-mação e o entusiasmo .dos primeirosatos.

Ha um mês em cena
O MALUCO N. 4 esgota
lotações no Ginástico !
Unia comedia no Rio dos nos-os dias

fiara 
ser representada consecutiva men-

e durante um mes é preciso que en-cerre condlcSes' de. agrado multo es-
peciais c fortes. l*or uma época demultlpllces preocupações como a atual,
quando o publico tem a-sua atençãodesvirtuada para os acontecimentos noestrangeiro, um sucesso como o queesta sendo verificado no Tectro Glnai-tico com O flínluco n 4 de ArmandoGonzaira indica que a hilariante peça*, na verdade um trabalho de exceprlo-nela condições do Interesse para o nu*bllco.

Hoje. Já na sua 41* semana de es-
petaculoa O maluco.n. 4 será represen-da mais uma ver ás 20.45 horas. e.de-
pola de amanha, ás 18 horas terá lugarno Ginástico outra vesperal a preçosreduzidos, com O afaluco n. 4. •

Beatriz Costa envia-nos, de
S. Paulo, preciosas infor-
mações sobre a sua "ren-

trée" no Republica
Amiga delicada dos Jornalistas. Bea-tna Costa nunca deixa de ptender ti

qualquer solicitação oue se lhe faça.Agora mesmo, resoondendo a um* suarertlnha p?dtmos-lhe que nos envia-se.do mu próprio punho, nlsun- iníor-mes sobre a temporada que ela vemcontinuar, no Teatro nepubllcj. A ga-rota da franjlnha nflo se fez de roem-

da e nos enviou esta carta que pu-blicamos a seguir: •''Meu bom amigo.— Estou ardendo
de desejos para ai chegar e rever o'meu publico querido. A revista com
que. estrearemos. 14 nesta.Sextá-felra,
2Ue 

vem al, a galope, graças a Deus,
o espetáculo mais bonito do nosso

repertório. Rua da Pas é o. seu titulo
e que espetáculo bonito ela é. Te-
nho seis papeis do "barulho". Um deles
que se refere ao- meu querido Santo
Antônio, acredito, fará um grande su-
cesso. Outra novidade: o Nascimento
Fernandes foi contratado pelo empre-
sario' Loureiro e atuará ao lado do
Álvaro Ferelra e dos outros atores
na parte cômica da revista que é deixe
que lhe diga, engraçadlsnlma. •Rúa da
Pas é uma revista bem portuguesa,
que mexe com a alma náo só de por-tugneses como de brasileiros tambem.
E sua musica-e suas canções sáo, mes-.
mo da "pontinha"..- O guarda-roupa,
que foi confeccionado em Paris e vale
uma fortuna, e de uma. riqueza do
pasmar. Tenho certeza de que a nossa"reentrée" será vitoriosa, pois todos osartistas da Companhia atuarílo incluiu-
do-se, está claro, a nossa querida fa-
dista Berta Cardoso, a Unda bailarina
Margaret Lautos e o impagável Zé
Manei, Eu quero ve-lo bem como os
demais bons amigos da Associação dos
Críticos, nessa estréia. Os abraços da
Beatriz Costa".

VERTIGEM, um retrato
da Vida Carioca !

Um dos motivos dò agrado, sem pre-cedente de Vertigem, a fantasia deBastos Tigre que Jardel Jercolls estiapresentando, no João Caetano, é. sem
duvida por se. constituir de flagrantes
fieis da vida carioca. Através dascenas bonitas, cheias de Irresistível hu-murismo, percorre-se desde os casi-
nos, com todas as seduções e sun-tuosldades até o, bar típico da genta-lha onde a originalidade peculiar des-
perta a mais Intensa curiosidade. Ad-miram-se. cm Vertigem. creaçOes ma-
glstrals da estrela Lodia Silva, eneon-tadora no sugestivo papel, de "Za_á",
assim como trabalho dc relevo do triomais divertido e engraçado, composto
por Manuellno Teixeira. Peplta Can-tero e Humberto Catalano. ÂngeloFreitas, Ròslta Bocha, Tullo Bertl. Hu-X
go Cesarlno. Ildetonso Norat. RosaSandrlnl, Ramon Sossoff, Diamantina
Gomes e Alda Santos sto valores que,por si sós atestam o cuidado com queJardel Jercolls organizou o • melhorelenco nacional. Vertigem estará emcena, hoje, nas sessões rias 20 a nhoras.

MUSICA
CENTRO ARTÍSTICO MUSICAI,

Esta apreciada sociedade realizar*amanha, áa 31 horas, no saião no-bre da Escola Nacional de'Musica oseu 167 Concerto, que obdecerá ao se-
gulnte programa:l* parte — nachmanhow — Prelu-dlo op. 3. n. a. Brahms — a) - Vai-sa op. 3D na. I. 2. 3 e 4: bi — Dan-aa húngara — op. II n. 6.: Chopln—¦ ai Prelúdios op. 28. ns. 6 e 17: b)Polonalsé —. op.'40 n. I; J. Itlber*da Cunha — Marcha Humorística — A.r.fpomuceno — Prece;- Frutuoso VU-na — Dansa de Negros. Pára planoSr.. Hldarnoa Vldal do Couto.3> parte — a.T. Mandei—' Om-ora mat fu. Pranr. Llszt — Ohl Quand
Ja dors. Francisco Mlgnone — Im-
provlso. Carlos de Campos — Tur-
quezas. o. Dufrlch — A Felicidade.
A. Catalanl — La Wally. Para canto
Srta. Lucila Prazüo. Os acompanh«men
tos ao plano serio feitos pela professo-
ra Maria Lucadelo Gulmartés.

TELEGRAMAS

_ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — A'a"f-íSÍSLÍ 30 ""'nutos — Hora Infantilda PBD5 — Radio Escola Municipal;
p»ra o I» turno;, ia horas — HoraCerta —J Jornal do Melo Dia: Suple-
PIS? _Ma_i?_i-:. 13' *-or»s —Hora In-fantil da PRD-» — Radio KscoU.Mu-niclpal, para o a» turno: 17 horas
_*" 55SÍ F«rta: Jornal dos Proíessore»da PRD-5; 1».'horaa — Hora do Fun-clonario Municipal da PRD-5 * Ra-dlo Escola Municipal; 18 horas —'
Progrjma da. Uniio Solitária. Brasllel-r»; 30: horaa H Hora do Brasil, doDepartamento Nacional de Propaganda;ai horas',— Concerto Sinfônico.
-M.ORA J59 BRASIL — i) . pereiraFilho — Ultima Inaplraçio,- valsa-solooe vloUci..pelo.autor; 31 Dupla Verde• Amarelo — Ritmos em, Potpourrl,canto, pelos «utores; ») Pereira Pilho •Nono — Nos Doía, choro violão - Fe-relra Filho plano - Non»'; 4) Vlade-mar Silva e Paulo Pinheiro — V»
Suem 

te bate— Samba batucada pelaupla Verde e Amarelo; 6) Pereira Fl-,J10.—,.v*tt*'°e» dobre cateretê, solode violão, pelo autor; «). vyrilson Ba-"•ta — Po-re menina Rica — Samba
pela dupla Verde e Amarelo; 71 Pe-reira Filho — vitoria - valsa solo deviolão pelo autor: 81 Bucl Moreira —Alguém me contou - Samba pela du-pia Verde e Amarelo.

.«A'CENA' MUDA •—¦Recebemos oultimo numero de A Ceno Afuda. Comum retrato de Shlrley Temple- em suacapa, essa revista publica ainda aa¦ fotografia» de Paulette Qoddard, Paul¦Muni. Charles -Boj.ee Irene Dunne,John Hall e Doroty Lamour. " ¦

CARTAZ DO DIA
ALHAMBRA — "Êxperlen-

ola de amor". Comedia. As
20 e 23 horas.

RECREIO — "Escola de
Mulheres". Comedi», As 20
e 22 horas.

GINÁSTICO — "O Maluco
n. *". Comedia, ás 30,45 hs.

. JOAO CAETANO — "Ver-
tlgem". Opereta, i* 30 e 22
horas.

CARLOS GOMES — *Nó_ 
|temos balangandans". Revls- i

ta ás 30 e 32 horas.
MODERNO — "Pagé do jFundSo". Burleta, Aa 30 e |

22 horas.

PERNAMBUCO
Recife, 35 (H.) —' Vindo da

Europa, chegou a este porto o lia-
vlo belga Oíjimpter..

Em ligeira palestra com alguns
passageiros, apurou a reportagem
que a viagem fora realizada" nor-
malmente. Apenas ao atravessar o
canal da Mancha o navio íôra
obrigdo a parar por alguns mo-
mentos. Vários oficiais da Marl-
nha Britânica estiveram a bordo,
a serviço dé Inspeção. ... -

:—Continua o êxodo dás popü-laçôes Atingidas pela.seca.
A safra está completamente

!nutlli_ada, a lavoura nada pro-duzlu este ano. A caatinga apre-
senta um aspecto desolador,, com-
plctamente desfolhada. As fazen-
das de gado desapareceram em
conseqüência da falt_ de íoría-
gem, ao mesmo tempo que o poü-co gado restante :é ataóado- pelaepidemia. A situação" é horrível eexistem poucas esperanças de quevenha a melhorar. •

BAHIA
Bahia, 35 (A.' N.) — líeunlu-

»e no Palácio da Aclamação, sob
a presidência do Interventor Lan-
dulfo Alves, o Conselho Técnico
de Economia e Finanças-' do Es-:
tado. Entre os vários' assuntos
postos aò .estudo."i" discussão- do
Conselho, destacaram-se oa Be-
guintes:, liquidação do emprestl-
mo com a Light and' Power e
Bank ot London Amerlea Ltda..
de responsabilidade -do Governo
do Estado; nova modalidade da
apllcaç&o. da pauta de valores da
mercadorias de produção t mara.
fatura tio Estado, organizada pelaRecebedoria de Rendas, para co-
branca de direitos de exportação.— Com o fim de salvar o va-
por Itapuca, foram aplicados to-
dos; o» recursos possíveis, dlsponl-
vels nesta capital, porém sem
qualquer resultado apreciável.
Mem camisas de colisão conse-
gulram fazer safar o navio. O co-
mandante Ptzarro, enviado do
Loide Nacional chegado "pelo
avlâo da Condor, esti estudando
as possibilidades de salvamento
do .aludido navio. O referido t»-
cnlco declarou que o navio pre-sentemente nfio corre perigo, uma,
vez que nfio sobre venha, tempo-
ral. Enquanto aguarda' a chega-
da de pessoal especlallsado da
capital da Republica, a urge,
continua sendo removida.

Cm ; comunicado distribuído
pela Bolsa de Mercadorias dn "i-
hla salienta a necessidade dos ln-
dustrlals bahlanos trai,?.i_„, __
organização de uma entidade, queexplorç. o.fabrico do cimento, em
virtude de possuírem mataria prl-ma para tal fim. Além disso, tri-
za a necessidade premente, em
face da exeassês do cimento como
conseqüência da guerra européia.
Acrescenta, ainda, -qüe . multas
obras ver-se-ão paralisadas, ee
nfio forem tomadas providencias
imediatas no sentido de suprir a
falta de tal produto.' — Realizou-se, . hontem, com
grande acompanhamento, o - en-
terro do Jornalista Oscar .issl.
Sampaio, que multou na lmpren-
sa do Rio e desta capital,, onde
era geralmente estimado. Ha «1-
guns meses o jornalista bahiano
estava recolhido ao Hospital Ju-
llano Moreira, onde st deu, sabá-
do. o falecimento.

MINAS GERAIS
Selo Horizonte. 25 {A. N.*í - .

A cidade mineira de Araguari, Tal
ser ligada brevamente á de Buti-
ti Alegre, no Estado de Golaz,
por uma excelente estrada do ro-
d.Rem quo esti sendo consumida
antro a nnnr- "Governador Bene-

dito Valadares'- • o porto de Je-
ronlmo /Coco,.'•'.

Foram terminados os traba-
lhos de construçfto de duas pon-tes sobre o rlbelrfio 8. Pedro, a
cargo da Prefeitura' Municipal de

.''. —- A Prefeitura • Municipal deIbiracI inaugurou recentemente
mais um reservatório de agua,
com a capacidade de 76.000- 11-
t^o».

Foi ¦ Inaugurado um trecho
de 17 quilômetros na rodovia For-'
mlga-Palns. -..-,.,¦ . -.:..?-.-

r—Realizou-se a posse da nova
diretoria do Aéro Clube de Minas
Gerais, da qual é presidente o Sr.
Antônio Mourfio Guimarães. A
cerimonia teve lugar no 5° andar
da Feira Permanente de Amos-
trás..

Será' Iniciado. . no próximodia 3 de Outubro, o Concurso de
Oratória, a realizar-se na Facul-
dade. de Direito. Ji se acham
Inscritos até agora 33 unlversita-
rios,, .; J :'

Pela Prefeitura Municipal,
de Estrela do Sul.'em combina-
çfio com a de Araguari, sérfio bre-
vemente Iniciados os trabalhos de
remodelaçfio da estrada que liga
as duas cidades.

Foi- estabelecido um serviço
regular de auto-onlbu» entre Ibl-
racl e Cássia.— Já se acham quasi termina-
dos os • trabalhos de construção
do jardim da praça Benedito Va-
ladares, na cidade de TJberlan-
dia. *. •— Tem sido multo Intensifica-
da a cultura do algodão in. mu-
nlcipio de Formiga, principal-mente . na chamada "mata í de
Palns".'.'"'.— No orçamento para 1940, ela-
borado. pela Prefeitura Municipal
de Campina Verde, a verba "Ser-
vlços.e.Obras Publicas" foi dota-
da com a quantia dè 117:7008000.
o que representa mais dc 50 Vdo orçamento da déspeza.

RIO G. DO SUL
Torto Alegre; 35 (A. M-.-j In-

formam dc, Caraulnho que foi ali
organizada uma companhia qué
pretende Instalar nesse município
uma grande fabrica de selulose,
com o capital Inicial de tres mil
contoâ: •

—O Sr; Htrmanó. Cardoso, fa-
aendelro no município de Rio
Pardo, .constituiu advogado para |
propor Importante ação contra a
Química Bayer.

No ,3o Distrito de S. Leopol-
do, o motorista Ângelo Pereira Al-
buquerque, depois dè pequena dis-
cussáo, deferiu tfto violento e pro-fundo golpe de navalha em seucolega Antônio Carneiro que o de-
golou, mátando-o Instantânea-
mente.- ¦•

Foi de mais de: .3 milhões de
litros a exportação .de vinhos rio-
grahdenses, em barril, na prèsen-te safra. • Verificou-se, assim, o
aumento de ma!» de dol» milhões
de litros oom relação á saíra do
ano anterior. -

0s Novos Reservistas cio Exército
A cerimonia de juramento realizada^ Dominao*

no Campo de S, Cristóvão .;
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O Ministro da Cliiprra prcslile a 

'solenlilaile 
du jnrnmento rtos novo?'

. , , . Pedro Cavalcanti quando pronunciava a

Foi um espetáculo cívico da
maior imponanola, o Juramento
í, Bandeira qué 5,000 reservistas
realizaram, Domingo, no Campo
de S. Cristóvão. -

•Esses novos reservistas de sa-
gunda categoria tiraram o cur-
so nos Tiros de Guerra e Esco-
ias ' Ue Instrução Militar da
1* Região Militar.

Formou uni:* agrupamento de
atiradores sob o comando do Ca-
pltão José Luís ' Jansen. de Melo

e constituído cie tres sub-agru-
pamentos, sob o comando, res-
peotlvamentè, dos Capitães Luis
de Camargo e Milton Fernando
de Melo e do. 1" Tenente Sérgio
Delgado, que- desfilou em con-
tinen-ia á Bandeira Brasileira e
ás altas autoridades presentes.

Dirigiu a cerimonia o Capitôo
Djalma Guimarães Fonseca, Ins-
petor Regional dos Tiros de
Giierra subordinados á lu Re-
gião.Militar. ¦'

reservistas, vendo-se. o General
sim sniidn.ilò

o; Sr. Ministro Eurico Dutra,,
acompanhado pov geande nume-
ro de altas autoridades civis V
militares, esteve presente â so-:
lenidade.

O General Pedro Cavalcanti,
Inspstor Geral do Ensino, prole--riu. nessa ocasião, um eloqüente'
discurso.

FSi'- ultimo, os novos reservis-
tas desfilaram em continência
as autoridades. '

PARA*
Belém. 25 (A. N.) — f-oceden-

le de Beclfe. estA s; ii -psrado
nesta capital, na n- |» Quar-
ta-felra. D. August. ' -iro da
SUva. prelado primas' -o Brasil.
O. Arcebispo da Bahia vera visitar
parentes seus residentes nesta ca-
pita). Inclusive o seu Irmão, Sr.
Raimundo Honorlo da SUva, escrl-
vão de casamentos. A colônia per-nambucona e ò clero paraense ae
preparam para receber condigna-
rr.ent. a referida autoridade ecle-
slavtica.

— Comemora-r-e hoje nesta ca-
pitai a p-SEagem ds mais um anl-
verta-lo da entrada, em 1897, da

Brigada Policial do Estado do Pa-
ri no. reduto dos-jagunços do An-,
tonlo Conselheiro, ncis sei'tões da
Bahia. Esse feito -heróico di-vo-s.
4 bravura do saudoso Coronel An-
tonto Sérgio Dias Vieira dà" Fon-
toura, comandante da milícia pa-raense naquela época. A Brigada
Militar do Estado, om comemora-
çfio do heróico- episódio, visitara
hoje o túmulo daquele comandnn-
te. no cemitério de Santa Isabel.

SÃO PAULO
Si Paulo. 2,1 (A.* N.) — Comple-

ta hpjé o seu primeiro clncoento-
nario o-Banco de S'. Paulo íun-
dado em 25 de Setembro.de 1880.
Seus estatutos foram aprovados
pelo decreto n. 10.387, de 5 de
Outubro do mesmo ano, qüe trou-
xe a assinatura do Visconde do
puro Preto, ^presidente do Canãe-
lho. e Ministro da Fazenda.

O Sr. Mac.Dowell da Cos-
ta, procurador do Tribunal dc Sc-
gurança Nacional, em combinação'
com o Sr. Pires dc Albuquerque,
delegado da Ordem Polltloa e So-
ciai,prossegue na campanha ence-
tada contra os açàmbarcadores c
al tistas desta capital .O delegado
da Ordem Política e Social recebeu
grave denuncia contra uma firma
desta capital que aumentara em
mais de 100 »|».o preço de seus
produtos. Trata-se da firma Shll-
llng, Hiller & Comp. Em Maio
deste ano, a Casa Haddad Si Comp.
Ltda,.comprou daquela firma dois
tambores de hldrosulílto de soda
de. 100 kllos pagando a quantia;de
560-000, saindo o kllo a razão de
5»600. conforme nota dè-venda
apresentada na delegacia de Ov-
dem Política e Social.

Ha poucos dias a firma Haddad
„ Comp. voltou a comprar a m«.
ma quantidade de hldrosulílto de
soda, mas desta vez apresentavam-
lhe 2 -nota dc v.ntiu aòusancln
1:200*000. Como se vê o pre;o do
kllo daquele produto cm quatro
meses passou de 5Ç800 a 128000.

Revestlu-sc de grande soltnl-
dade a csrlmonla realizada no Se-
mlnarlo Central, durante a qual
D. José Gaspar de Afonseca e SU-
va, Arcebispo Metropolitano, con-
feriu ordens sacras a 149 ordena-
dos.

Noticia-se que vai ser resta-
bslcc.da n navsjacfo portuguesa
para o Brasil, adlantando-se n

S*ox!ma 
checada do vapor Antõ-

> pertencente k frota da Compa-

nhla Nacional dc -Navegação de
Lisboa. ES50 -vapor chegara a San-
tos no dia 20 de Outubro .próximo
vindouro, saindo, .ho mesmo dia.
de regresso a Portugal. Logo. cm'-
seguida, deixará Lisboa, rumo ao
Brasil, o vapor Nlassa, cia mesma
companhia, que ja ha tempos' fora
empregado nessa Unira.

A cidade de Franca íol aba-
lada com a triste noticia do um
acidente sofrido por um fllhlnho
do Sr. Tauflck. Paijurv, vltlmatlu,
quando, C3tavn bricando,' pelo dia-
paro dc um revólver que se en-
contrava em mftos dc um outro
menor. A vivíma, que, veiu logo a
falecer, contava pouco mais dc
oito anos de Idade:

—i Segundo, dados oficiais a
P-rcfcitura de' Bragança apresen-
tou, no môs da Agosto ultimo, a
sogulnt?. receita.:.'•— Saldo anterior,
1.059:025S146: onecadação do més,
100;682S900; total, 1,759:708S04(i.
O'-saldo qus passou para o mès de
Setembro corrente 6 de ........
1.568:1055040.
... -—¦ O Prefeito de Bragança - bal-
.tou um ato,.dispondo sebro o lm-
rarlo d.i abertura o fechamentu
do comercio local. Verifica-1*", peluato em apreço, que'aos Domliifjfis
o feriados nacionais, o comercio
permanecerá (cchado, sendo que.
para' os demais dias, o expediente
será das 8 ás 18 horas.

As plantações de trigo, este
ano, em Jabotlcabal aumenta-
ram. teudo as sementes germinadomulto bem c as espigas granado
de modo animador, con-stitiiindo
uma nova cultura cio produção
xompensadora para os ag.iculto-
res locais.

Logo quo Irrompeu o eonfll-
to europeu ,a Diretoria da- União
dos Lavradores ri-j Ãl-^cd;* r rir* Es-
tado de.S.. Paulo, reuniu-se cx-
traordlnarlamente para a*.uUõar &'¦
sltuaçAo creada a lavoura pa-,;l:í- i
ta. Aten_endo-sc então, no que se
Ccüberou, a entidade dòs" planta-dores do algodão pôs-sc imediata*
mente cm contecto com os pcxl'-res públicos fecleals o estaduais,
pleiteando a BdorSo de mtrdldas d-"*
relevante imnortàncla para a eco.
nomia agrlrola não sô de S. Pau-
lo como nacional.

A_slm ê oue foi solicitado tale-
griflcamentc. do Governo Federal,
o transbordo de produto, cer.io in-
seticltías o adubos retidos cm va-
pores atciri-íes qurs-e aehavnm tu:i-
<iz??.c e*n porru- rto N:>r:e do
prb. 13.- cm risporta n, C. I,. A. r_-
esbeu do Sr. Luis Vergara, secre-

tai-io da Presidência da Republica,: '
o* seguinte despacho: ....".'-.m resposta no seu telegrama "'
d* 12 do corrente, dirigido ao Sr.Presidente da Republica, tenho o
prazer dc comunicar quo o assun- .
to foi- resolvido pelo -decreto-lei ¦
n. 1.51)0, de 14 do corrente. Cor-
diais saucAçõcs".

— Atendendo As. dificuldade»'.'
surgidas â exportação da laranJs ••
paulista.em virtude dos acontecl- *.
mentos europeus, a Associação Cl- .
trlcola dc S. Pauto estuda no mo- *.
mento a posslblllclndo da- funda- r
çAo no Interior do Estado do Va-.'
rias cooperativas regionais que se .*
congreguem cm torno ds uma Fe- 

"

deração a ser Instalada nesta ca-
pitai.

S. Paulo, 25 (11.) — O profes- •-
sor Sampaio Correia, atualmente
nesta capital, convidado para fa- .;
zer pnrte da. banca examinado- 

'

ra para a cadeira dè Estradas da '
Escola Politécnica, tambem toma-A
lA parte nos festejos do 20°"-anl-
vcrsaiio da eletrificação da Com- "

panhia Paulista dá Estradas de
Perro c do 70° aniversário de nos-' "
cimento do engenheiro Francisco >.*.
Monlevada. pronunciando umo.-.,.
conrerencia no próximo dia 29 su- ¦
hordlnada.ao titulo A cncjcnharla .-:
c n uuirtnríc nacional.

Tribunal de Segurança
Nacional

O Julr. Dr. Pereira Braga**
julgou, hcntsni, o processo nu- '
mero 793, de S. Paulo, no qual
figuram como acusados o senhor
Plinio Salgado o 12 sargentos
que serviam na 2* Região Mi- r
litar.

4
Sustentou os termos da cias-•sifícação do delito o Adjunto de

Procurador, Dr. Clovis Kroelde
Morais. Os acusados íoram de-
fendidos pelos advogados dou-
tores Jamíl Feres e -Alceblades
Delamare.-

"Tindos os d.batcs orais, o Juiz
Pereira Braga proferiu sua ssn--
tença, em que. dcoois ds varies•'coníidrranda" ük o Tribunal-,-como' incomp-teníe para julgar»di r*Ho,* r-sorrenío* dessa deci-.
sio para o Tribunal Pleno." —*"
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Um grupo de concorrente» A sensacional prova, momentos antes da partida

A mais importante c sensacional
prova do ciclismo brasileiro

RUDY EILERT t DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE CICLISMO
FOI O CAMPEÃO DO V CIRCUITO CICLISTICO DO

DISTRITO FEDERAL

TABELA DO CAMPEONATO DA CIDADE jj
Com o» resultado» doa ultimo» Jogo» realliadoi, é a

seguinte a colocação de» clubes concorrente»:

tm—__mm—mma—smm—msamsaimma3!stse_tEst=str=ttsBB——ssBS= ¦

PROFISSIONAIS

OOALS PONTOS

£ o o w

BOTAPOOO . . . 1« 11 58 35 25 7

lOiAiM-JNáp . . . 17 11 50 27 j 25 9

8. OWSTOVAO . 17 37 38 22 
j 

12

PLUMINI5NBB . . 17 40 
J 

27 19 
j 

15

AMKRIQA';''.'.. . .... 16 26 41 14 18

VASOO DA GAMA. 17 17 22 18 18

BANGU' . . .'. . 16 10 21 40 10 1 22

B0NSDCES6O . . .17 11 22 39 10 I 24

MADÜBBERA . . 17 10 23 T 48 9 
j 

25

I '[mJ,, "^

Campe o nat o Ca r i o ca
de Football

Realizou-se, ante-hontem, a
disputa da mais importante e
7ensacional prova do ciclismo
brasileiro, o OERCUITO CICLIS-
TICO DO -DISTRITO FEDERAL
promovido pelo. JORNAL DO
BRASIL pela 5.": vez, sob os
auspícios .-. da • Federação Metro-.
politana-dé Ciclismo filiada, a
Confederação-- Brasileira de
Desportos. ¦

A grande competição teve um
transcorrer brilhante e regia-
trou, sem sombra de duvida,
mais um indiscutível sucesso,
igual aos anteriores que assina-
laram as disputas dessa já tra-
dicional prova dp pedal brasi-
leiro. ¦'. '-•-'r.•"--.-/,:

Sagrou^-se ¦ campeão do V Cir-
cuito, o magnífico corredor Rudi
Ellert, da Federação Gaúcha de
Dielismo e Motocicllsmo que fez
uma corrida soberba e tráns-
pôs a meta final com grande
vantagem sobre os demais com-
petidores.

O 2.° lugar coube a outro
gaúcho, o nosso conhecido e re-
slstente Joaquim de Oliveira é
o 3.° ainda* a "outro gaúcho, Al-
lides Lourenco da Silva. Em 4."
ugar chegou o primeiro cario,
ia, Ismael de Paiva Freire, do
Dentro Ciclistico Light, em 5.°.
Fernando de Andrade, do Velo
Esportivo Helenico e em 6.° o
outro gaúcho Emilio Burgel.

Os gatichos confirmaram as-
sim, brilhantemente, não só as
honras do favoritismo em que
eram tidos como os foros de
campeões brasileiros de ciclismo.
Foi um triunfo lindo, nitido e
que representou, de fato, os
mais altos valores qué intervle-
ram na sensacional competição.

A partida foi dada pelo Che-
. fe da Delegação gaúcha, Man-
(fredo Richter e o compacto pe-

Jotão pôs-se em movimento ru-
mando pela Avenida Rio Bran-
co. No Cais do Pórtó começa-
ram os concorrentes e forma-
ram grupos, de acordo com as
possibilidades e estado de tre-
hamento de seus componentes.

iA turma da frente ficou cons-
tituida dos quatro gaúchos, um
dos'quais, Alcides Silva, sofreu
logo uma queda e se atrazou
um pouco, dos fluminenses, Mi-
guel Leal e Neí Almeida, de Is-
mael Freire, Pinto de Oliveira,
Francisco Salvador do Centro
Ciclistico Light, Álvaro de Sou-
sa e Joaquim Pinho Chibante
do S. C. Brasil, Alexandre Pin-

, to da Costa do Campogranden-
se, Fernando de Andrade, Ama-
deu Abrantes e Antônio Salga-
do Moreira do Helenico, Antônio
Ferreira, José Ferreira e Ma-

inuel Matias dos Santos do Bon-
i sucesso. Os gaúchos encabeça-
I vam o lote.. ¦
' A corrida.prosseguiu e os cl-
clistas aô entrarem na Estrada
Rio Petropolls tinham á frente
Rudi Eilert seguido de Salvador,
Ismael, Joaquim Oliveira, Mi-
guel Leal e fechando a fieira
Amadeu Abrantes.

Revezando de posições contl-
nuaram os concorrentes até a
Estrada de Vigário Geral que
foi transposta em 1." lugar por
Manuel Matias dos Santos
acompanhado de Salvador, Is-
mael, Rudi Eilert e os demais
em grupo. Cerca de 100 metros
depois Fernando de Andrade te-
ve um'tubular furado e ficou
para trás á concerta-lo.

Ao entrarem em Pavuna sur-
eiu na írente José Ferreira jun-

. to a Joaquim OUvelra, Rudi, Is-
mael, Alexandre e os demais
juntanaij-rsè ao grupo, nessa oca-
sião o gaúcho Alcides Silva. Al-
varo de Sousa teve .um desar-
ranjo na maquina e parou para
endireita-la.

No Realengo -Joaquim Olivel-
ra, Rudi e' Emílio Burgel pucha-
vam a Unha que era ainda de
15 concorrentes que se reveza-
vam nas colocações.

O alto da Serrlnha foi atingi-
do em 1.°. lugar pelo gaúcho
Rudi Eilert seguido de perto- pelo fluminense Miguel. Leal.
Al se chocaram e caíram Anto-
nio Ferreira e Francisco Salva-
dor.

Prossegulndo na carreira os
contendores entraram na Èstra-
da Rio-S. Paulo com OUveira &
frente junto a Ismael.

Nessa ocasião Fernando An-
drade e Antônio Ferreira ja es-
tavam no grupo por terem re-
cuperado o tempo perdido.

dre, José Ferreira e Antônio
Ferreira.

Ná descida se destacaram
francamente Rudi e Oliveira que
abriram luz sobre os demais.
Andrade, Alcides e Ismael,-for-
maram o segundo grupo. No
fim. da' ladeira da grota funda
Antônio - Ferreira , e Alexandre
Costa cairam- tendo Alexandre
sido obrigado a abandonar a
prova.

Como sempre tem acontecido
nos anos anteriores a descida
da Grota Funda decidiu a cor-
rida. Rúdi e Oliveira aprovei-
tando-se da vantagem alcança-
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Ruíli Eilert, o campeio do V Clr-
culto Ciclistico do Distrito Federal

da só fizeram aumenta-la. OU-
veira pouco antes do Largo do
Tanque sentiu-se mal disposto e
Rudi abriu para não mais per--
der a ponta é vencer brilhante-
mente no tempo de 7h. . 21'
4 315". Joaquim de Oliveira
manteve o 2." posto. O 3.° lugar
foi bem disputado por Alcides,
Andrade e Ismael que chega-
ram juntos. Alcides levou a me-
lhor deixando Ismael em 4.° e
Fernando Andrade em 5.°.

A competição transcorreu na
melhor ordem, constituindo, in-
discutivelmente, um verdadeiro
êxito.

Esteve ótima a temperatura
em que foi corrida a grande
prova. Os concorrentes desde o
começo até o fim não tiveram
sol nem chuva.

O TEMPO DO V CIRCUITO

O tempo gasto pelo vencedor
do V Circuito Ciclistico do Dis-
trlto Federal, foi de 7 horas e 21
minutos e 4 3|5" que pode ser
considerado ótimo devido a va-
rios trechos dos caminhos que
apesar' de muito bons se apre-
sentavam contudo um tanto"peasados" pelas chuvas que
haviam caido pela madrugada,
especialmente na Estrada da
Grota Funda que é bem'ingre-
me e estava muito escorregadia,
tanto assim que todos os auto-
moveis que acompanhavam o
Circuito, em numero de 10, ti-
veram que ser empurrados quasi
ap alto da Estrada.
INSPETORIA DO TRAFEGO

Designados pela Inspetoria do
Traíegp superintenderam o po-
liclamento abrindo sempre o ca-
minho aos concorrentes, estive-
ram os Guardas do Trafego nu-
mero 376 Alberto Pinto. Mendes
Filho e 431 Sebastião Nunes
que foram Incansáveis, tomando
todas as providencias que se íl-
zeram necessárias, concorrendp
grandemente para o brllhantls-
mo da sensacional prova.

OS PRÊMIOS DE PASSAGEM

Durante a disputa do V Clr-
cuito íoram assinalados os se-
guintes resultados referentes a
prêmios de passagem prévia-
mente estabelecidos:

kilometro 7 da Estrada Rio-
Petropolls — Manuel Matias dos
Santos, do Bonsucesso F. C.

Estrada Vigário Geral — Ma-
nuel Matias dos Santos, do Bon-
sucesso F. C. -",.,':

Pavuna — José Ferreira, do
Bonsucesso F. C.

Alto da Serrlnha, Rudi Ellert,
da Federação Gaúcha de Cl-
cllsmo.

Estrada Rio-S. Paulo — Joa-

Vieira Souto x Teixeira de
Melo — Rudi Eilert, da Federa-
ção Gaúcha.

Ponte da Grota Funda - —
Alexandre Pinto da Costa, do
Oampograndense..

O PRÊMIO DO S. C. BRASIL

O S. C. BrasU, o querido gre-
mio da tradicional faixa rubra,
desde o inicio do Circuito Ci-
dístico do Distrito Federal- ins-
titulu um prêmio mascotte para
o concorrente que se colocar no
final em 13." lugar. Este ano
esse prêmio íoi ganho pelo valo-
roso ciclista Álvaro de Sousa, do
próprio S. O. Brasil.

A MEDALHA DO DRV JOAO
DE CASTILHO

O conceituado sportman dou-
tor João de Castilho, um dos Ve-
feranos e grandes, batalhadores
do cicUsmo nacional, tem sem-
pre conferido uma medalha de
prata ao 10.° colocado, desde o
primeiro circuito. Este ano esse
prêmio foi ganho pelo destemi-
do corredor Manuel -Pinto- de
Oliveira, do Centro Ciclistico
Light.'" . __ 

¦

OS VETERANOS DO CIR-
CUITO

Manuel Coellio Mendes, José
Coelho Mendes (Harley) e João
de Morais, os primeiros do S. C.
Brasil e o ultimo do Olaria, são
hoje os veteranos do Circuito
Ciclistico do Distrito Federal,
pois tomaram parte em todos os'
cinto J6; realizados. Todos
três declararam que «pretendem
disputar o VI Circuito, no ano
próximo vindouro.

CASA B. S. A.

A Casa B. S. A. teve a gentlr
leza de íazer o seu.carro acom-
panhar a disputa da grande
prova, auxiliando eficazmente a
todos os cqncorrentes que care-
ceram de qualquer ajuda.

A Casa B. S. A. concorreu as-
sim para o completo êxito da
sensacional competição promo-
vida pelo JORNAL DO BRASIL.

Esse gesto da conceituada .casa
foi a repetição do que íez no ano
passado, por ocasião da diâputa
do IT Circuito e demonstra cia-
ramente o alto grau de despor-
tividaide de seus proprietários.

A ENTREGA DOS PRÊMIOS

regressar amanhã para Porto
Alegre, a entrega dos prêmios
aos vencedores e colocados no
V Circuito Ciclistico do Distrito
Federal será feita hoje, ás 21
horas, na sede da Confederação
Brasileira de Desportos.

Todos. quantos . tenham. pre-
mios a receber deverão compa-
recer, para que a entrega seja
feita pessoalmente.

A entrega dos prêmios ser*
publica, estando para ela convl-
dados as sportmen em geral «
os ciclistas em particular.

AOS MELHORES DAS 2.» E 3>
CATEGORIAS

Segundo o que ílcou previa-
mente estabelecido, serão coníe-
ridos os seguintes prêmios: um
tubular a José Ferreira, do Bon-
sucesso, e uma medalha de pra-
ta a Francisco Pires, os dois
melhores colocados, da 2.1 cate-

.goria.'" 1 tubular a José Ferreira da
Fonseca e 1 medalha de prata
a Joaquim Chibante, . o melhor
da 3.* turma.

A MEDALHA DA REVISTA"CICLISMO"

-A revista Ciclismo teve a gen-
tUeza de oferecer uma medalha
de vermeil. ao JORNAL; DO
BRASIL para ser conferida co-
mo prêmio ao ciclista estadual

âue 
melhor se colocasse no final

o V Circuito.
Essa medalha vai ser entregue

ao campeão da sensacional pro-
va, Rudy EUert, representante
do Rio Grande do Sul.

OS PRÊMIOS DOS CLUBES
A SEUS CORREDORES

Os prêmios dos clubes aos
seus melhores colocados: íoram
os seguintes

S. C. Brasil — Álvaro de Sou-
sa, da 1.» categoria; Francisco
Pires, da 2.», e Joaquim de Pi-
nho Chibante, da 3.*, umá me-
dalha de vermeil a cada um.

VeZo Esporíiuo Helenico —
Fernando de Andrade, uma me-
dalha de vermell. . _

Bonsucesso F. C. — José Fer-
reira, Manuel Matias dos Santos
e Antônio Ferreira; 1 medalha
de vermeil e duas de prata, ofe-
recidas pelo diretor de ciclismo
Fernando da Rocha Coelhe e
Agostinho Melçó. ..-'¦_ _

Centro Ciclistico. Light — Is-
mael de Paiva Freire e Manuel

CAMPEONATO PAU-
LISTA DE FOOTBALL
FAUSTRA S SANTOS BMPATAltAJf

K. *»«lo, ¦« (H.) — No «itudlo do
Parou» AoUrtlê» mllBou-ie :«•«»'Uri»
o joio «tr» o MlMtra • o .atntoi,
putn» prlnolpal da rodada do campoo-
nato paultlU.' _,.„...

O prtllo ttvo duaa faaaa dlsUntai.
A prlmàlra am «ue a turma- «anuata
Íol, laoont««uval««nt«, o. mamor oon-
Junto em campo. Real» período o .San-
toa foi o primeiro a'marcar, por ln-
urmedlo de Tom Mlx «u» eabecoon
uma bola centrada por Bazaonl. O Pa-
leitra eoneeiulu empaUr por .mtetme-
aio de aohevarrleta «ue recebeu bom
paue de Canhoto e oue venceu toda
a defen, Inclusive o arquem. Depola
o Bantoi voltou a marcar «raças ao
.tlrao arremesao de Bartonl que apro-
vtitou ura centro' dt Dotolniuis. E oi
sarMsUa venceram po» i a t a prl-
melra fase. ¦ . ¦ , -¦_,¦

A segunde parto da- puma foi da
inteiro domínio dó Palestra que "en-
aarrafou"' completamente o santos, o
tento do empato foi manado no um-
mo minuto por Lulalnho. traças a um
shoot da Sales «ue resvellra num outro
JoKeVdor

No final o marcador assinalou o Justo
empate de. 3 .a,'a. ;;

Oe quadros torami,estes: ¦ ¦¦__
Palestra — aljo <dopols Lulilnho. de-

pois Carlos): Carnera e Junquera; Car-
loa, Lorenso • darro; Lulilnho. Oa-
nhoto, Echevarrleta, Uma e Sales.

Santos — Ciro; Neves (Oradln) e
VanderUnò; Wesbon, Moran e Oradln
(Elesbon) e Laurlndo: Uaaonl (Neves.
Uotan), Bationl, tuul, nemo e Tom

Serviu de Juli o veterano Heitor, «ue
agiu renlarmente; ._'..¦

Noi Mgundoa quadro» vcnMU • P»:
lestra por 3 '» 

,."¦ i

O 1P1BANOA 
'V-NOÍO O ESPANHA

g. Paulo, M (lt) — No campo de
Vil» Macuoo, em Santoi, realizou-se o
encontro entre o Espanha; e o Ipiranga.
A parUd» foi bem disputada, prlncl-
pAlmente--por parto do-.Quadro, lpltan-,
ruiata que, aaeamo Jogando em campo
do adversário, conseguiu vencer por 3 z ;l

Òs quadros forira oe eegulnte»!• -•_'.¦
Espanha — Odalr, Lulu »_• Melrar Bo-,

telho, Dlno »:.SanUna; Jeronlmo,- cm-
qulnho, oapelosil. Bicudo a . Rubens.

Ipiranga -• TllHy: Boval- o. Bergamo:;
Rulz. dogliardo e Américo: Avelino,
BatlsU. Viana, Luperelo -» Ulguel.

Nb primeiro período cada quadro mat-
eou um tento.- O. Ipiranga^ foi o prl-
meiro a marcar por IntèrmeiUo do Ml-
guel e depois oe locais empataram gra-
ou a ura tiro -de Jeronlmo.

•Na fase final oe vlslUnU» marcaram
por Intermédio de. Miguel o seu tento

-bltrou'o JuU AÍM»ttdflno. «ue agiu

ATLETISMO
COMPETIÇÃO MIXTA, EM 8. PAULO

8io Paulo. 34 (H.) — A Tederaçio
Paulista de Atletismo fes realizar esta
tarde, no campo do Tleté, • uma com-
petlpfto mlxta em que tomaram parte
oa representantes dos clubes da ia e
3» categorias.

Pol uma reunião das mala agrada-
vels, dlspútando-se renbtdamente todas
as provas, cujos vencedores Íoram os
seguintes;

1* categoria

300 metros rasos — Guilherme Puseh-
nlck (Paulistano) 33" «110.

Revezamento 4X100 — Turma do Espe-
ria 3' 31" 3|í. :.._.,

400 metros barreiras — Silvlç. Padl-
lha (Esperta) «8" 4|10. ;,'; ,800 ms tro a rasos — Francisco Ollceno
(PauIlsUno) 3' 1" 3|5. ..';¦_

3.000 metros — Francisco salvia (do
Tleté) V 35" a]S.

10.000 metros — Kanjiro Oda (Espe-

Eite*s»o -- Mareio Oliveira (Paulls-
tano) 6 metros e 80.

Vara — Nabor Ishlda (Esperta) Jpie-
tros e 80.

Peso — Carmine, Olorgl (Esperta) 14
metros e 10. -.¦'

Disco — Bento de Camargo Barros
(Tletí) 45 metros e 97.

Contagem de pontos: — lo Esperta.117
pontos; 20 Tleté 37 pontos; 30 paulls-
tano. 49 pontos.

ta categoria

A contagem final de pontos das pro.
vas da segunda categoria deu o seguinte
resultado:

IO Aramaçám 54 pontos; W Esiior.
tlvo da Penha 48 pontos; 30 TruJlUo
34 pontos. '"hipismo

O CONCURSO DE ANTE-HONTEM,
EM 8. PAULO

  e _
Pinto de OUveira, 1 medalha de

Tendo a delegação gaúcha de vermell e uma de prata.

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Campeão — Rudi Eilert, da Federação Gaúcha

de Ciclismo. _. . . __ .
Vice-cápeão — Joaquim de Oliveira, da Federa-

ção Gaúcha de Ciclismo.
3» lugar — Alcides I». da Silva, da PederaçSo Gaúcha de

Ciclismo . centro Ciclistico Ligit.
5> Sla? - ornando de Andrade, do Velo Esportivo Helenico.
6° lugar — Emílio Burgel, da Federação Oaúcha de Ciclismo.
7> lugar — José Ferreira, do Bonsucesso P.C.^^
ó o m5ar — Manuel. Matias dos; Santos, do Bonsucesso F. O."9> 

lugar — Antônio Ferreira, do_ Bonsucraso F. C. ,
10° lu^ír —. Manuel Pinto de Oliveira, do Centro Ciclistico

UBhíi° 
lugar — Francisco Ferreira Salvador, do Centro Ciclistico

12° lugar — José Fernandes da Fonseca.
13° lugar — Álvaro de Sousa, do S.C. Brasil.
14" lugar — Francisco Pires, do S. C. Brasil. -,.,__,._

,15° ugar — Amadeu Abrantes, áo_Velo Esportivo Helenlco.
16" lugar — José Coelho Mendes, do S.C. BrasU ^
17° lugar — Joaquim Pinho Chibante. do S.C. BrasU.
18» lugar — Crisíovêo Pereira, do S. C- B185";-^ .oiMUtlrn
19» lugar — Eduardo Soares Martins, do Centro'Ciclistico

Llght

FLUMINENSE F. C.
TREINO DE AMADORES

ReálUando-se hoje o treino dos ama-
dores deste clube com o quadro dos
Puillelros Navais, às 1« horas, o Do-
partamento Técnico do Pluralnense jiede
o compareclmento dos seus jogadores.
Aquela bora. no estádio.

_ . -» ^t» m
OS HÚNGAROS VENCE-

RAM OS ALEMÃES, EM
FOOTBALL

. Bnadpeete, 35 (H.V — Ho Jogo de
tootball entre a Hungria e o Reich ven-
ceu a Hungria pelo soore de 5x1.

Em Santa Cruz passou na | quim de OUveira, da Federação
frente do lote o gaúcho Alcides
Silva seguido de Burgel, Oli-
veira, Ismael, Rudi, Miguel
Leal. Alexandre Costa. 'José
Ferreira, Fernando Andrade e
os demais ainda juntos.

Ao iniciar a subida da Estra-
da da Grota Funda o grupo es-
íava reduzido a 10 concorrentes
que alcançaram o alto nesta
,ordem: Rudi EUert, Oliveira,
iÃndrEde, Ismael. Alcides SUva,
{Emilio Burgel. Matias. Alexan-

Gaúcha
Santa Cruz — Alcides SUva,

da Federação Gaúcha.
3.° no Largo da Ilha — Is-

mael Freire do Centro Ciclistico
Light.

4.° no Largo da Ilha — Joa-
quim de Oliveira, da Federação
Gaúcha.

Alto da Grota Funda — Rudi
EUert, da Federação Gaúcha.

Joa — Rudi Ellert, da Federa-
cão Gaúcha.

TIJUCA TENNIS CLUBE
O Tlluca Tennla olui» reallsarA a 30

do corrente, daa U às 4 horas, o seu
tradicional Baile da Primavera, o «uai
constituíra, de certo, tuna nota de alto
relevo na crônica mundana da cidade.
O calAo nobre tijucano ostentará nessa
noite uma original ornamentaçlo a fio-
res naturais a parte de uma ilumina-
çfiá garrida e deslumbrante.

O rremlo cajutl organizou pira o mês
de Outubro entrãnte ums grandioso pro-
grama de testas, no «uai além de Inu-
meraa noites dansantes sobresal a mo-
numental eacurslo a PelropoUa, a 2»
daquele mis, em trem especial. Os U-
Jucancs «e abrlgarfto no Teonis Clube
de Petropolls. local onde serio _«_!-_--
das provas de nateç&o e tennfs e em
cujos magníficos salfies ie realizarão
dansas, animadas pelo orquestra *U lí-n-
nolefto Tavares. ,

NATAÇÃO
NA PISCINA DO CLTWS OMASTIOO

FORT-OU-S SERA- RJJALJZAg* MAI8
UMA COMPETIÇÃO IHTERHA

Para a primeira quinaena de Outu-
hro está marcada uma nova oompeUçio
Interna de natação no • clube Olnastieo
P°OtU5er_wne 

ser* reallaado na piscina
elevada do clube que. oomo ae aaoe,
está situada no ultimo andar ío seu
edifício social na Avenida. Oraça Ara-
nha, a primeira e unic* aisim cons-
trulda em nosso pafs. .

Dado o eatraordlnario Interesse «ue
a Campanha de ConsoUdaçto com *
arregtmentaçl-o de novoa sodos está
provocando em todos os setores do OI-
nasUco. a compeUca» aquaUca eerA de-
dicada aos campeOes de propostas.

5a OLIMPÍADA DO DIS-
TRITO DE ARTILHARIA

DE COSTA
Conforme }A tivemos ocasl&o de

noticiar, forem iniciadas, ante-
hontem, pela manhft, a* prova» da
5a. Olimpíada do Dtatrito de Ar-
tllhcrla de Coita.

Essas provas durarão uma ee-
mana.

A cerimonia foi Inaugurada com
a leitura de um.boletim mandado
confeccionar pelo Oeneral Ssbas-
ti&o do Rego Barros.

As provas prosseguirão at* oo-
mingo proxlmo.

..ii» segundos «usdros venceu o IpI-
ranga por idenUea contagem.
o jDVEtrrDS Derrotou o e. paui_oRAILWAV

sto Paule. S4 (B.) — No campo do
S.P.R.' esae olube defrontou-se coip a
turma dõ Juvantue. Pol multo boa- a
partida, empregando-» o» dois bandos
oom grande animo. '. ¦_

A organliaolo doa dois bandoa foi
esta: ¦"¦ '

S.P.R. — SeUlU; Escobar , Passe-
rlne; Negreiros, Silva e Ulisses; Agjs-
Unho. Passarinho, Oarlos Leite, Edu-
ardo e Gildo. ___„.

Juventus — Roberto; Dlctlo e Tlto;
Ovldlo, SabU e Paulo; Pasquera, Jot-
rre,- Dal Mas, Danilo « Carmo.

O quadro 
'Juventino venceu por 3 a I,

com toda a.juaüça, uma-vea «ue íol o
cuadro que. melhor se' houve, No pri-
meiro tempo, logo do salda, o Juven-
tus marcou o ponto lnletal_ da tarde
por Intermédio de JoMre. Cabe ainda
aos visitantes marcarem novo tento. lei-
to por Carmo com violento arremesso.

No flnat do 
* 

período EduaTdo marca o
unlco tento do seu- clube, aproveitando-
se da uma bola «ue Roberto deixara
escapar. ¦:!. -.' .

Na fase final nio houve nenhum pon-
to. vindo o Juventus a vencer por 1 a 1.

Na preliminar houve ura empate de
3 pontos.' .a '.»»—, e> '

CAMPEONATO DA
FEDERAÇÃO ATLÉTICA

SUBURBANA

Sâo Paulo, 24 (H.. — No campo da
Hípica Paulista, eni Pinheiros, realliou-,
se esta tarde o concurso promovido pela
veterana . sociedade paulista: O progra-
ma reunia tr*a Interessantes provas,
competindo nas mesmas os ¦ melhores ca-
veleiros e amazonas desta capital.

, A', primeira Íol ~o campeonato d"* ca*--
valo de sela em que todos os compe-
tidores agiram com grande maestria,
sendo o seguinte o seu resultado:

l.o D. Margarida Forasel, montando
Rico; 3.0 Ramiro Fernandes de Barros,
montando Luair; 3.0 Jobat Llvonius, mon-
tando Bublm.

Seguiu-se a disputa da Prova "Conde
de Brisa", corridas de obitanculas, que
se desenvolveu renhldamente, terminando
com o seguinte desfecho:

l.o sargento Jacob Uch6a (Shp) mon-
tando' Poor-boy.

3.0 Paulo Monteiro (Shp) montando
D'Artagnan.

3.0 Paulo Monteiro. (Shp) montando
Zingaro.¦ Por fim. a prova básica do pntgrama,
Taça "Clovis de Camargo** no percurso
de SOO metros com obstáculos.

Foi este o resultado:
l.o Meundés Crus (Shp) montando

Príncipe; 3.0 Kllss Alves Lima. (Shp)
montando Zingaro; 3.o Osvaldo Porchat
(Shp) montando Orloff.

A Liga de Football do Rio de
Janeiro fez iniciar, ante-hontem,
o 3o turno do Campeonato da Cl-
dade.' As partidos que mais poderiam
Interessar os ponteiros da tabela:
Flameugo-Madurelra e Vasco X
S. Crlstov&o terminaram em em-
pate, o que vgíu aumentar ainda
mais a "chance" do Botafogo, que
Se afastou mais um ponto do lia-
mongo, quo estava apenas a um
ponto em 2° lugar. O outro match
Fluminense x Bomsucesso nfto ai-
terarla a vanguarda.

O resultado geral foi o seguln-
te:

FLAMENGO X MADUREIRA

O local- deste encontro foi o
stadlum da rua Guanabara, para
onde aílulu regular assistência.

O Jogo em si nfto era dos que
despertavam multo Interesse de-
vido oo fato do Madurelra estar
em ultimo lugar na tabela e 6
Flamengo em 2°, a um ponto
apenas, do leader.

Mas, a verdade é que, a parti-
da transcorreu renhida desde o
começo até o. final e que oa sub-
urbanos se empregaram coni ar-
dor e quasi chegaram a alcançara
vitoria. O Flamengo o' mais que
pOde conseguir íol um empate,
que ainda assim, lhe roubou um
ponto bem precioso, na sltuaç&o
em que se encontra.

Todo o primeiro meio-tempo
os dois bandos., porílarani pela
conquista de um goal que lhei
assegurasse vantagem. Foi mais
feliz o Flamengo, pois Oaxambu',
com. ótima cabeçada fez balar»-
çar as redes do Madurelra, assina-
lando o primeiro ponto rubro-
negro.

E com o score de 1 x 0 tavora-
vel aO Flamengo terminou a prl-
meira part. da partida.

Recomeçada a peleja após o
descanso regulamentar, os dou»
quadros se empenharam com. ar-
dor e a reação dos rapazes do Ma-
durelra foi coroada de exlto, pois
Jair conseguiu marcar o Io goal
para os seus, empatando a pele-
Ja. Animados com esse resultado,
bs suburbanos se mantiveram no
ataque até que Adilson fez estre-
mecer pela segunda ve as redes
dó Flamengo, assinalar.'o o 3°

¦ goal do Madurelra.
Os rubro-negros, diante da Imi-

nencla de uma derrota, procura .
ram reagir per sua vez, atacando
com Ímpeto o reduto-final adver-
sario, até. que, outra Vez, Caxam-
bu" evitou o desastre completo,
conquistando o 2° goal do-Fia-
mengo e empatando novamente a
partida. ¦

Sem que a contagem fosse mais
alterada, o match foi dado como
terminado com o empate de 2x2.

Serviu de Juiz o Sr. Guilherme
Gomes.

Os teams dlspulantes foram os
seguintes: "i?

FLAMKNGO: — Yustrick: Do-
mlngos e Nilton: Jocèllno,' Volan-
te e Arttgas: Sá, Valido, Caxam-
bUV Oonzalez e Jarbas.

MADUREIBA: — Alfredo; Nu-
rival e Tulca; Otaclllo, Alencar c
Alcides: Adilson, Lelé, Xavier,
Jair e Denttnho. ,

FLUMINENSE X BONSUCESSO

Este match for' disputado no
estadlum do Botafogo, d Avenlda
Vencéslau Braz, para onde afluiu
regular assistência, para presen-
ciar a peleja em que o Fluminen-
se se apresentava como franco fa-
vorlto. . .:•,"••

Correspondendo ft espectatlva e
ao favoritismo em que era tido, o
Fluminense conseguiu sobrepuja*
o Bonsucesso, de forma a nUnca
ter corrido o perigo de perder a
peleja.

Durante todo o primeiro halt-
time, os tricolores se conservaram

com manifesta vantagem sobre o*
leopoldlnenses e dal terem levada
a melhor, Conseguindo marcar trea
goals, da autoria de Mllanl, Fo-
guelra e Pedro Amorlm. .

Nessa fase da partida os rapa-
zes do Bonsucesso se esforçaram,
mas nto puderam impedir oa
goals conquistados pelo seu cou»
tendor. E com o score de 3 x 0 a
favor do Fluminense, terminou a
primeira parte da partida.- Após o descanso, de praxe, ¦
peleja recomeçou com mais equi-
llbrlo e assim, transcorreu até o
final. Nessa fase o Bonsucesso se
defendeu melhor, mas .nenhum
ponto obteve, e o Fluminense
conseguiu mais um, feito por
Mllanl, do que resultou vencer, a
partida por 4x0.

Serviu de Juiz o Sr. Mario Via-
na.

Os teams dlsputantes foram 09
seguintes:

FLUMINENSE —Batatais; Mol-
sés e Gulmar&es; Vlcentlno, Brant
e Malazzo; Fedro< Amorlm, Fo-
guelra, Mllanl, Romeu e Hercules.

BONSUCESSO — Tlmblra; Ma-
rio e Vila; Vergara, Esoobar e
Oto; Jullnho, Jo&òzlnho, Gradlm,
Fedro Nunes e Odlr.

VASCO DA GAMA X S. CRI-
TOVAO

O local deste embate foi o cam-
po do Amerlca, A rua Campos Sa-
les.

Foi boa a assl tencla que açor-
reu ao local da peleja, para pre-
sencla-la, como a mais equilibra-
da da tarde.

N&o se enganaram os prognos-
ticos sobre o equilíbrio da luta
entre sancrlstovenses e vascatnos,
estes, precisando demonstrar mais
eficiência do que ultimamente^ e
aqueles, manter a Invencibilidade
que ostentam a 14 jogos.

Desde o começo da partida que
os dois bandos procuraram se
empregar com certo ardor, afim
de levar a melhor sobre o adver-
sario. Os ataques se revesavam.
pondo sempre em cheque as
duas defesas que tiveram de se
empregar trabalhosamente, para
afastar o perigo.

Num ataque sanchlstovense, o
Juiz pune o team do Vasco com
um- "penalty-lcick" proveniente
de uma falta de Flgllola. Roberto
é encarregado de cobrar a falta e
o faz com felicidade, conqulstan-
do o unlco ponto do S. Cristóvão.

Os vascainos, diante k dlíeren-
ça, procuram reagir para anula-la
o que vem a conseguir, pois num
ataque bem dirigido e melhor
terminado, Alfredo ahlnha a pe-
lota nos rfides do S. Cristóvão,
marcando o também unlco goal
do Vasco da Gama.

Nada mais de pratico foi obtl-
do e o 1° meio-tempo terminou
com o score de lx 1.

Recomeçada a peleja, após o
descanso regulamentar, os dois
teams, novamente, voltaram a se
empregar em busca de uma van-
tagem que lhes assegurasse a vi-
torla e nesses esforçoB contínuos,
uns e outros, nada puderam
obter, e ó tempo regulamentar se
esgotou sem que íQsse possível
modlficar-se o score fixado no 1°
half-timo. •'.'-:

E> assim, sem vencedores nem
vènoldoB, com a contagem da
lxl, terminou a peleia entre
os alvos e os camisas pretas.

Serviu de Juiz o Sr. Carlos
Monteiro.

Os dois quadros contendores
foram estes:

VASCO — Nascimento. Agnell
e Florindo; - Flgllola, Zarzur e Ar-
gemlro; Armandlnho, Alfredo II,
Alfredo I, Gandula e Emeal.

S. CRISTÓVÃO Valdl: Her.-
nitndez e Mundlnho;- Fleabéa,
Dôdô e Afonslnho; Roberto, VI-
legas, Joaquim, Nena e Carreiro.

OS
Com

JOOOS DS ANT-t-HONTEM

a reallseçío da eetima rodada
teve proseetulmento, ante-hontem, o
Campeonato da Federação AUetlca Bu-
burbana, oferecendo os setuln.es reeul-
tados:

Mavllls x Mackenele — l°s. quadros
—: Mackehile 4x3; 30s. quadros — em-
pate 1 x .1 . __• .

Oposição" x Manufatura — Ws. qua-
dros — Manufatura lxl; 20s. quadros
— Opoelçio 1X0.

Enienho de Dentro x Ideal — 10s.
quadros — Ideal _ x 3; ao,, quedroe —
embate lxl.

Adella x Abolição — Ws. quadros —
Abolição lxl; &»• quadro* — Abou-
çto UO. •

A COLOCAÇÃO DOS OLUBIS

E' a sesulnt* a colocação dos clubes,
por pontos perdidos:

CAMPEONATO GAÚCHO
DE ATLETISMO

Porto Alegre, 24 (H.) — Ter-
minou o Campeonato de Atletls-
mo de porto Alegre, qúe foi le-
vantado pelo S. C. Internacional,
con 176 pontos, seguido do CrU-
zeiro, com 164. Nas prova dlspu-
tadas, hoje, A tarde, foram bati-
dou vários recorde locais. Assim é
que a turma feminina do Turner
Bund batou o record de revesa-
mento 4 x 100 em 68 segundos.
A turma feminina do mesmo Clu-
be superou diversos recorda esta-
duals, entro os quais: arremesso
de dardo, com 26 metros e 880 e
lançamento do disco, com 22 me-
tros e .990. O record gaúcho dos
6.000 metros tol assinalado pe'o
corredor Jofto Ferreira, do S. C.
Internacional, no tempo de 18
minutos, 19 segundos e .3110.

Luxar Clubes
10 — Kng. de Dentro A. C. .
ao — s. O. Unllo
no — Manuf. de Pereelanae..
30--Fundição Nacional A. O.
«o — River F, '.. .
«o-_. Mavllls- P. 
«o —a. o. ideal
to —AdeUa P..C
>o — 8. o. Msctsnsie.. .. .
«o — s. c. Abollcts
70 — 8. O. Oposição ,. ., ,
10 — Confiança, À. C.
—— * «i> *»

Hs, perds.

.. .. ».. •
.. a.. «
.. i
.. 1.. a.. •

BOX
TOMASULO BlimolOU OS SEUS

TKBIMOS PARA ENFRENTAR
SOARES

Fará Tomasulo o combato do dia 30
sltnlfIca uma nova oportunidade para
mostrar que não ••ti, nem esteve, em
Inferioridade técnica perante o adver-
sario. O desfecho Irregular do ultimo
encontro, que deu martem a varias ln-
lerpretaçoee e que culminou com a
anulação por parta da Federação Bra-
sllelra de Puailismo. nto serviu para
mostrar ao publico eom quem esta *
superioridade técnica.

Ambos aalblram.se com ardor e muito
entusiasmo em tomo doa primeiros
nunda. deitando bem patenteada que
no caso presente em Que ambos pele-
jarfto novamente, o publico presen-
ceará um grande combate.

Tomasulo nto acredita na superiori-
dade de seu adversário, mas reconhece
em Soares um- adversário de respeito,
tanto assim que 1» reiniciou oe teue
preparativos para o eembàte- de 30.

O pugilista argentino mostra-se en-
tuslasmado com a oportunidade de re*
habilitação e quer taxar todos oa es-
forços pera desfeier a mi lm>re-__.
do combete Inferior, onda ficou eviden-
dada a falta do sett adversário.

ATLETISMO ;
O EX-OAMPEAO OLÍMPICO DE SALTO
TRIPLO OHUHEI NAMBU'. EM VI-
BITA AO BRASIL. FARÁ' UMA DE-

MON3TRAÇAO NO FLUMINENSE

O Departamento Técnico do Flumi-
nense F.O., aceitando o oferecimento do
Clube Esportivo Nlponlco, de 8. Paulo,
abriu aos ataletas cariocas Inscrições
pára o curso rápido do grande espe-
(¦(alista a treinador Ohuhel Nambü, ex-
campeio olímpico. , , _

O programa serA desenvolvido nos
dias 38, 37 • 38 do corrente més, de
16 horaa im diante e dele constam as
seguintes 

' 
provas:

a) Corridas de velocidade;
bl Salto triplo:
c) Salto de altura;
d) salto em extensão.
Ainda constara do curso a? demons-

tração da "ginástica preparatória" para
ãt aludidas provas. .

O encerramento das Inscrlçdes dar-
se-ã no dia 28. ãa 12 horaa, no Depar-
tamento Técnico. r.._as Inscrições serio
gratuitas. _ _ 

',

AMERICA EMPATOU,
EM CURITIBA

Curitiba, u (A. N.) - Com o eçora
dé 3x3, terminou empatada a partida
Interestadual realizada hontem, nesta ca-

Sltal. 
entre o Amerlca, do Rio, e o

urltiba. Cora o resultado desse encon-
tro-revanche rehabiUtou-se o Curitiba do
revés sofrido, na partida anterior, quan-
do foi derrotado pelo amplo score do

a I.

BASKETBALL
O CAMPEONATO DO OINA8TICO

Com o mesmo brilhantismo, da rodada
inicial, prosseguiu o Campeonato Snterno
de Basketball do Olube Olnastieo For-
tuguês, com a realização de dois encon-
tros que olerecíram o seguinte ' resul-
tado: *

Vasco a Fluminense — 1» tempo: vas-
co nx»; — Final! Vasco 3Sx23.

Vasco — Lauro (2), Plniuln (15).
Iberí (10), Tavelra (2), santos (S) e
Martins. _ ' __, ¦.

Fluminense — Aníbal (1). Rocha-Os-
valdo (7). Ernanl (2), Zé Alves (5) o
Pelanca (8). ¦ . _ , „Arbitro, Mauricio Barata. Fiscal, Er-
nani Si. ...

BoLforo F. C. x Klachuelo — IO tem-
po: Botafogo 21xt; — Final: Botafogo
46x10.

Botafogo P. C. — Djalma (fl), Alexan-
dre (6), Castiço (10), Teixeira (15), Zé
Novals (0) e Coimbra.

Rlachuelo — Willlam - Valonte 11),
Calado (7), Cerqueira (6), Oastão (51 c
Ofigé, • '

Arbitro, Nelson, Josó Adriano. Fiscal,
José Marques Fonseca.

Hoje' serA realizada mais uma ¦ etapa
do campeonato do Clube Ginástico Por-
tuguês, no ginásio da Av. Oraça Ara-
nha, com os seguintes Jogos:

A's 20 horas — Flamengo jx Oralau.
A's 21 horas — Tlluca x São Orle-

tovfto. _ ''_

cãmpisonÃto dá liga
carioca de basket-

BALL
OS JOGOS DE HOJE DO CAMPEONATO

PRINCIPAL

Motivo» d» atração oferece a rodada
de hole do campeonato da Liga Carioca
de Basketball. Dos três encontros 11-
xados pela tabela o?a "tlnallsslma", o
que te mpor contendores os mes do
Botafogo F. O, x Sampaio o o mais
destacado, devendo proporcionar fases de
multa movimentação e Jogadas empol-
cantes. Também está fadada a grande
sucesso o logo Carioca x C. R. Bota-
fogo. Este là contar* os seus der_t--
sores que foram a Mônaco integrando
a Equipe dos universitários. comp.*-
tando a serie de Jogos da rodada de
hoje. o Ornjau oferecerá combate ao
Olímpico. _ . _,

Botafogo F. O. x Sampaio o Botafogo
r. C. x Blachuelo (2» Divisão) — Rlnk
da rua salvador Correia. Leme — Arm-
bltro do 20 Jogo e fiscal do IO, Aloalno
Astuto; — Arbitro do IO logo e fiscal
do 20, oenrges Olrard; — oronomatrista,
Carloa Olrardln; — Apontador. Otávio
Ramos da Costs; — Delegado, Lula
Neves. ' _ _

Carioca x C. B. Botafogo e O. B. Bo-
foro x Amerlca (2a Divisão) - R-nX
da rua Jardim Botânico. Oavea - Ar-
bltro do 20 Jogo e fiscal do IO, Harold
Oest; — Arbitro do »o Jogo e fiscal üo
jo, Edson Mitrsno: — Oronometrtsu,
Otávio Morais; - Apontador, Pedro Pe-
reira de Carvalho; — Delegado, Ari M.
de Carvalho. . ___¦¦ ,_ _

Olímpico — Oraja» — Ariltro. M. R.
Santos: — Fiscal, Rubem * Coutlnho;
— Cronometrlsta. Rubem P. Céa: —
Apontador, Avelino da Crus; — Delega-
do, Joaquim de Carvalho. ______________TENNIS

TIJUCA TENNIS CLUBE
Como Xoi amplamente anunciado pela

Imprensa desta capital, realizou-se ante-
hontem, 34. és 9 horas, nas quadras
do TIJuca Tennls Clube, o Interessante
torneio Intitulado "Taça Américo Lopes",
em melhor de 11 games, entre os tênis-
tas tljucanos.

Participaram 18 duplas no Torneio
Inltlum, saindo Vencedora a dupla cons-
Utulda dos tenistas Álvaro Cunha e
MarclUo Mota. e, o segundo lugar coube
á dupla João Carloa e wesley Qulntela.

Logo após a terminação da partida
foi oferecida aos participantes, sob a
presidência do Dr. Heitor Beltrão, uma
lauta mesa de doces com aperitlvos. e
nessa ocasiio o presidente do clube teve
a oportunidade de saudar o ideal ira dor
deste Torneio e a ele ofertou uma linda
taça de prata, com a sevulnte inscrição:"Ao Américo Lepes, homenagem dos Te-
nlstas do TIJuca Tennls Clube".

Os prêmios foram entregues pelo df-
retor de tennls is duplas vencedoras,
..«o <iua. t_-.. de prata *°_£__"'£ 

gsdlB da Embaixada Militar Ar-lugar
ieij_r.de-

duas medalhas
lugü.

d.

ESCOTISMO
A EMBAIXADA MILI-

TAR ARGENTINA E OS
ESCOTEIROS

A8 HOMENAGENS PRESTADAS
PELA FEDERAÇÃO MINEIRA DE

ESCOTTIROS
J Federaçio Mineira de Escotel-

ros que sempre se Impõe por sua
excelente orientação o dinâmico
trabalho, aaeoclou-sc és Justas ho-
menagens que o Estado d» Minas
Girais prestou á Embaixada Ml-
lltar Argentina que est* em vlsl-
ta de cordialidade ao Brasil.

NA CHEGADA
No dia 16 deste mês. na che-

ientlna a Belo Horizonte, a Fe-

deraç&o Mineira de Escoteiros co-
locou uma guarda de honra, nas
vizinhanças do hotel ondo a mes-
ma se ia hospedar, composta do
150 escoteiros, equipados em com-
plèta ordem de marcha. Na mes-
ma ocasião, 120 loblnhos ocupa-
vam a entrada e escadarias do ho-
tol. aílm de saudar os Ilustres
visitantes. . ÉJ

Prestadas as honras devidas aos
membros da Embaixada Militar
Argentina, escoteiros e loblnhos
reunidos, desfilaram em homena-
gem ao General Gulllermo Mohr
e su.. comitiva. O GeneralMohr,
na entrevista concedida aos íor-
nais de Belo Horizonte, referiu-jo
ao- escoteiros com palavras assis
elogiosas. _, _,' ,

So dia seguinte, a Federação
Mineira de Escoteiros teve a visita
do chefe escoteiro Valentlm A.
Ferreira, da Companhia "Marcos
Sostre", dos "Boy Scout Argen-
tlnos'', que visitou a Assoclaçfto
dos Escoteiros Afonso Arlnos ,
sendo alvo de todas as gentilezas.
A' tarde desse dia. o Comissário
administrativo da Federação Ml-
nelra de Escoteiros, Dr. Floriano
do Paula, retribuiu a visita rece-
blda.

NO MINA8 TENNIS OLUBE —
UMA MENSAGEM

Atendendo ao amável convite do
Minas Tennls Clube, a FederoçSo
Mineira de Escoteiros tomou par-
te nas festas oferecidas á Embai-
xada Militar Argentina, dcsfllan-
do com todos os grupos e As-
soclações de escoteiros, do Belo
Horizonte, perante os ilustres vlsl-
tentes, ostentando suas bandeiras
as cores brasileiras e argentinas.

Uma comlss&o especial da Fe-
doraçao Mineira de Escoteiros, pre-
sidlda por seu comissário adml-
nistrativo, Dr. Floriano de Paula,
fe- entrega ao General Mohr, de
n.ensagens para os "Boy Scouts
Argentinos" e os "Scouts Catou-
cos", assim redigida:"Bscoteiros da -Irjfent-fia —
Sempre alertai _ .

No Instante em que nossos dois
grandes povos, numa Zucida oe-
monstração de fraternidade avie-
ricana, se congregam para a obro
comum de manter vigilante o es-
pirito da America, a Federação
Mineira de Escoteiros vos dirige,
Irmãos Argentinos, a sua mensa-
gem afetuosa, que o ilustre Gene-
ral Gulllermo Mohr, do vosso
glorioso Exercito, lhe dard a honra
deleiiar-vos. _'¦ __, ,Os Escotetros de Minas Gerais,
saudando calorosamente os frater-
nos companheiros do Prata, põem
su confiança nos destinos imor-
tais da Argentina e do Brasil, na-
çOes poderosas que se abraçaht aí
coração sereno, e com uma tran-
quila esperança na missão alta-
mente espiritual dos povos ama-
ricanos".

No dia 17, _s 15 horas, uma
comisa&o da AssoclaçSo dos Esco-
feiroj '•Afonso Arlnos" compareceu
no Grande Hotel, fazendo entre-
ga ao chefe escoteiro argentino,
Valentlm A. Ferreyra, de uma co-
leç&o de seu mcnsarlo r.iubia, de
fotografias e de um "Gula do Es-
coteiro", como reeordaç&o de sua
visita ao Estado de Minas Gerais.

A's 18 horas, desse mesmo dia,
uma representação de cem esco-
teiros e chefes, compareceu ao em-
barque da Embaixada Militar Ar-
gentlna. ovacionando os seus
membros e prestando tuna frater-
nal despedida ao chefe Valentlm
A, Ferreyra. assim terminando as
homenagens prestadas 4 Embal-
xada que visitou o Brasil.
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TURF
Jockey Clube Brasileiro

PREFEITURA

AS CORRIDAS DE SÁBADO E DOMINGO

Montado pelo festejado jockey Andrés Molina, Quati
venceu facilmente no "Grande Prêmio Guanabara"

Satisfez omplomcnte oos turfls-
tos o corrido do ante-hontem,
venoondo quosl todos os favoritos
do "cátedra".

O Grande Prêmio Guanabara.
principal prova do programa, foi
ganho facilmente pelo covolo Qua-
ti, sob a dlreçáo do festejodo lo-
ckey Andrés Mollne. , . .

Barthou foi segundo e Dominó,
nfto tendo confirmado sua ins-
criçeo o cavalo Xurl.

Os oito pareôs oomploraentarcs
do programa tiveram por vence-
dores: Murupl (J. Mesquita), Pa-
thaço e Nlcodemo (Geraldo Oob-
ta), Grumete (Reduzlno de Frei-
tas), Uroqulton (J. Santos), Ara-
tau e Repórter (Jullo Canales), e
.Mandarim (Valter Cunha).

Partidos magníficas, atuando
com multa segurança o startcr
Sr. Nllor Tome de Macedo.

RESUMO GERAL
''» carreira — Prêmio Lépido —
;00 metros — 4:0O0S e 8O08000.

IHUPI, castanho, 6 ano3, Per-
iiambuco, por Aegle Rock «
Escolhida, do Sr. Irlneu C.
Rodrigues, 51 kllos (J. Mes- .
quita) • •• 1
lsagem, 58|55 kilos (O. Ter-
landes)..  *

Movimento: 03:0408000.' Entraineur:-F. Schneidcr.
Criador: A. Lara,Campos.

7» carreiro — Prêmio Xavier —
1.600 metros — 4:000$ e 800*000.

ARATAlTi zalno, 4 anos, Sfto
Paulo, por Gloria Vlctls e Ex-
colencla, Ua Sra. Alzira Sa- ¦
los, 67 kllos (J. Canales).. I

Rigoroso, 53 kllos (R. Freitas) 3
Bonsucesso, 57 kllos (V. de An-

drade),. .. V. .. •• •• •• • • 3
Rlgueira, 52 kllos (L. Lelgh-

tou) .• • • ¦'• -*•'• • •" • •
Odax, 53 kllos (A. Molina)..
Bell-klss, 51 kllos (G. Costa
Dlndo, 53 kllos (J. Mesquita)
Silio, 58 kilos (P. Slmóesy..
Brlpohl, 53 kilos (F. Mandes)

Náo correu Brazador.
Tempo: 101" 4|5.
Ganho por três corpos; o ter-

ceiro a üm corpo.
Rateio de Arataú,* 19*900: du-

pia (11) com Rigoroso, 278900.
Placés: 13$400, 123800 e 17Ç400.

Movimento: 70:8908000.
Entraineur: Levi Ferreira.
Criador: Th. Lara Campos.

8a carreira — Prêmio .Icqultlbft
— 1.800'metros — 4:0008000 e
8008000,

e -Condessa, do Sr, Paulo
: Frontln . Werneck, 53 kllos

(O. Pereiro).. .. ....... <1
Malabá, 49147 kllos (L, Acuno) 2
Apronto Júnior, 56 kllos (P.

Gusso).. .... ;-.' .. .'. .. 3
Esplln, 53 kllos (R. Freitas) 0
Filme, 55|52 kilos (H. Moll-

na).. .. ...'. ..-¦• ........ o
Kallfa, 53 kllos (J. Canales).. 0
Oarotinga, 49 kllos (F. Men-

des).. .. ..  0

Tempo: 100".
Ganho por cinco corpos; o ter-

ceiro a um corpo.. ¦-.
Rateio de Gatilho, 102$900; du-

pia (44) cora Malabá, 8228800.
Placés: 478400 e 628400.

Movimento: 34:6708000.
Entraineur: Loreto Gomez.
Criadores: Álvaro Werneck e

Antonlo Luis dos Santos Wer-
neçk.

4» carreiro — Prêmio Desejada
— 1.600 metros «— 4:0008000 e
8008000.
ABACAXI, castanho, 5 onos,

Paraná, por , Thermogéne u
Metrópole, do Sr. Antonlo
P. Coelho; 53 kllos (V. An-
drade).. .... .';••.. .. .. ... l

Umbarú'. 68 kllos (T. Torlllo) 2
Nhandi, 64 kllos (J. Zuniga) 3

^^^^^Ê^__^^^^^^^^^_^^^^^^^^__^^Ê^^_^^W^WÍT~<

Serviço de apólices — Pagamen-
to de Juros e resgato — Nal» Se-
cçáo (Seoçáo de Apólices), seráo
entregues hoje, dia 36, das 11.15
ás 14 horas, os < cheques de juros
o resgate das npollcs inseri.as nas
guias abaixo indicadas:

Empréstimo de 1906 — decreto
594 —_ Guias ns.:
19257 — 19315 — 19332 .'-* 19367
19388 — 19400 — 19401

Empréstimo de 1014 — decreto
955 — Guias ns.:
18414 — 18496 —'18497 — 19205
19287 — 19309 -~. 10308 — 19311
19321 — 19323 — 19328 19328
19366 — 19361 —' 19365 —¦¦ 19386
19384 — 19398'.— 19399 — 19410
19419'".",

Empréstimo de 1917, — decreto
1148 — Guias ns.:
19333 -r 19362 — 19373

Empréstimo de 1920 — decreto
1464 — Guias ns.:
19313 — 19339 — 19346.— 19393
19394 — 19395

Empréstimo de 1921 —. decrefo
1535 — Guias ns.:
19210 — 19363

Empréstimo de 1924 — decreto
1933 — Guias ns.:
16927 —17665— 18047— 18073
18481 18658 — 18829 — 18830
18920 — 18943 — 18965 —19031
19113 ±r 19168 — 19162 — 181Í5
19186 — 19300 — 19218 — 19234
19267 — 19278 — 19279 — 19281
19283 

• ¦ . '«« 
_ :

Empréstimo de 1824 — decreto.
1999 —-Guias n. 19270.

Empréstimo de 1925 — decreto
ojto . —'Gufas ns.:
19082 — 19157 — 19161 — 19187

Empréstimo de 1930 — decreto
3264 —Guias ns.:
19089 — 19070 — 19148 — 19169
19171 — 19173 — 19196 — 19197
19198 — 19199 — 19205 — 19206
19207 — 19208 — 10211 — 10213
19214 — 19215 — 18219 — 19221
19224 — 19226 — 19226 — 19227
19228 — 19229 — 19230 — 19231
19232 — 19242 — 19245 — 19249
19274 '¦ __ _Empréstimo de 1931 — r,décreto
3462 — Guias' ns.: ¦ "¦':¦¦.:__¦ .
10370— 10861 ¦'—-10902 — 11088
11161 — 13617 — 14030 —*. 14666
15162 — 16810 — 16811 — 15881

16000 — 16001 — 16817
16859—17375 — 18067
18418 — 18419 — 18492
18499 — 18500 — 18638
18797—18798 — 18833
18899 — 18900 — 18924

üfal, 48 kilos (F. Mendes)..
;:.oslleglo, 61 kilos (C. Pereira)
Chicote, 56 kllos (V. de. An-

drade).... .- ...;.....••
Grajaú, 52 kllos (H. Soares)..

A chegada dc QUATI, Barthou e Dominó, no "Grande Prêmio Guanabara"

REPÓRTER, alazão, 4 anos; Ninita, 56 kllos (G. Costa)
S. Paulo, por Viola tor e Ha- Cadete, 56 kllos (S....-Batista)
banera, do Sr. Gervaslo Sea- Carassú, 52 kllós (J. Mesqul-
bra, 52 kllos (J. Canales)., 1 ta).. .. .-. ..'VI. ......_..

Quaralm, 50 kilos (J. Zuniga) 2- Afortunado, 51|48 kllos (H.
Sangúenol, 48 kllós (A. Brito 3 Molina)..
Urusaanga, 57 kllos (R. Frei-
tas) • •

Uirapara, 53 kllos (L. Lelgh-
ton).. .... .'.. '•:, .... .. .. ••

Tempo: 99" 4|5.
Ganho por melo corpo; o tez-

ceiro a dois corpos.
Rateio de Murupl, 698000: du-

pia (15) com Paisagem, 125S500.
palcés: 27S300 e 36S0O0. '• ' ' .

Movimento: 10:7708000.¦«ntralncur: Atatlba Moreira.
t?.%dor: F. J. Lundgren.

2a carreira — Prêmio Orau —
1.500 metros — 10:000$000 e
2:0003000.

PALHAÇO, castanho, 3 anos,
S. Paulo, por Xlleno e XI-
naré, do Sr. Heitor S. Viana,
55 kilos (G. Costa).. .... 1

Aldeão, 55 kilos (A. Molina).. 2
Kld Gallahad, 56 kilos (R.

Freitas).. .... .. .. .... 3
Tucháo, 55 kilos (L. Lelgh-
ton).  0

Aceguá, 55 kllos (V. de An-
drade)  0
Acropole, 53 kilos (C. Mor-
gado)..  .... ..'. 0

Plracutl, 55 kilos (J. Mesqul-
ta)  .. ..-..¦ 0

Samir, 55 kllos (V. Cunha).. 0
NSo correram Cllly e Guapé.

Tempo: 99" 115.
Ganho por tres quartos de cor-

po; o terceiro a um e melo'cor-
pos.Rateio de Palhaço, 195$000; du-
pia (11) com Aldeâo, 2238400.
Placés :2760OO e 146900.

Movimento: 29:5408000.
Entraineur: Euclides Silva.
Criador: L. de P. Machado.

3" carreira — Grande Prêmio
Guanabara — 3.000 metros —
25:0003 e 5:0008000.
'ÍUATI, alazão, 6 anos, Sáo

Paulo, por Taciturno e Qua-
tiara, do Sr. L. dè P. Ma-
chado, 57 kllos (A. MoUna) 1

Barthou, 55 kllos (J. Zuniga) 2
Dominó, 55 kllos (J. Mesquita) 3

Náo correu Xurl.
Tempo: 192" 4|5.
Ganho por três corpos; o tercei-

io a dois corpos.
Rateio de Quati, 10S600; dupla

(13) com Barthou, 11$800.
Movimento: 18:6008000.
Entraineur: Ernanl Freitas. .
Criador: O proprietário.
4a carreira -

i.400 metros
3:0008000.

• Prêmio Xurl —
— 10:000$000 e

DRUMETE, castanho, 3 anos,
S. Paulo, por Gloria VIctis e
Alcântara, do Sr. Jaime M.
Aragfio, 55 kllos (R. Frei-

, tas)  1tcarat, 55 kllos (O; Costa).. .. 2
Altona, 53 kilos (J. Zuniga).. 3Albarran, 55 kllos (V. de An-
drade)  0Ita, 53 kllos (L. Lelghton).... 0Angal, 55 kllos (A. MoUna),. 0"Xemal, 55 kilos (J. Mesquita) 0
Tempo: 91" 3|5.
Ganho por-üm corpo; o tercei-¦'o a meio corpo.
Rateio de Grumete. 40S400; du-Jla (13) com Icarat. 1118500. Pia-ás: 408400 e 278200.
Movimento: 50:490SOOO.
Entraineur: O. Feijó.Criador: Th. Lara Campos.
5» carreira — Prêmio Preludlo- 1.600 metros — 4:0008000¦1Ü0S000. '

¦JICODEMO, castanho, 5 anos,Argentina, por Leteo' e Ne-rlta, do Sr. Américo Azeve-do. 54 kllos (G. Costa).. ..t.irandlna, 58 kilos (O. Mor-
Sado) ; ... ., a•andai, 52 kUos (J. Canales) 3Mlr Day, 50 kllos (S. Batista) 0ilscordfa, 50 kllos (V. Cunha) o^falosa, 58 kllos (C. Pereira) 0
Nâo correu Rosemary Row,Tempo: 104" 2|5.
Ganho por dois corpos; empateem segundo.
Rateio de Nlcodemo, 153100; óu-

pia (12) com Jarandlna, 15S000 e
(14) com Condal, 128500. Placés:108000. 108100 e 108100.

Movimento: 62:8508000.
Entraineur: Américo Azevedo.
6» carreira — Prêmio Midi -

Í.600 metros — 4:0008000 e8008000.
UHAQOITAN. castanho, 6 anos,S. Peulo. por Mlddle Weste Newnhom, do Sr. U. VWoolman, 56 kllos (J.- San-tos)  iMiroró, 55 kllos (C. Morgado) 2Fleur d'Amour, 57 kllos (J.Canales) <..-.. 3
Egaso, 55 kllos (G.. Costa).. .'. 0
Qulntllha, 54 kllos (A. Moll-na)  0Marolm, 55 kllos (R. Freitas) 0Ralo do Sol. 58 kllos. (P. SI-
môe»)  oRaio do Luar, 53 R..j = i —.
Soares)  0Mlss Bá. 53 kllos ¦ (V. Cunha) 0Iblrà, 53 kilos (C. Pereira).. 0Discreta, 56 kllos (A. Brito).. 0
Tempo: 106".
Ganho por um e melo corpos;o terceiro o um corpo.
Rateio dc üroqultan, 46S400:dupla (13) com Miroró, 105S200.Placés: 14$800. 14S7pO e 15Ç200.

Náo correram: Burú, Indalatu-
ba e Ornamento.

Tempo: 119".
Ganho por . dois corpos; o ter-

ceiro a um corpo.
Rateio de Repórter, 181900; du-

pia (14) com Quaralm, 188800.
Placés: 108400 e 118300.

Movimento: 78:1408000.
Entraineur: Gabriel Reis.
Criadores: E. & A. Assunção.

9a carreira — Prêmio Santa-
rém — 1.800 metros — 4:0008000
e 800S000.

MANDARIM, castanho, 6 anos,
Argentina, por Copetlm e
Rosa Náutica, do Sr. Carlos
Rocha Faria, 50 kllos (Valter
Cunha).. .... ...... .. 1

Marabô, 48 kilos (A. Brito)., a
Lsufayette, 52 kilos (G. Costa) 3
Blue Boy, 50 kllos (L. Lelgh-
ton)  ....'.:..: :.,... 0.

Barrlorroo, 54 kilos (R. Frei-
tas).. .. .. ":. .. .'. ..... 0

Abeja, 48 kllos. (J. Fernan-
des)  .... .:'.*)..•; 0

Krebellna, 58 kilos (J. Zuniga) 0

Tempo: 117" 3|5.
Ganho por três corpos ;o ter-

celrp a um corpo.
Rateio de Mandarim, 296500;

dupla (22) com Marabô, 85*500.
Placés: 168700 e 178000.

Movimento: 86:3608000.
Entraineur: Eudaclo Moreira.
Movimento geral das apostas:

479:6808. Concursos: 83:1158000.
Total: 562:7958000.

Pista de areia pesada. O Gran-
de Prêmio Guanabara foi corrido
na pista de grama que se encon-
trava tambem pesada.

A CORRIDA DE SÁBADO
Apesar da Inconstância do tem-

po a corrldt de SabadíT foi bem
animada, acusando uift movlmeh-
to de apostas na importância de
325:1908000, Incluídos os concur-
sos.

O pareô de amadores, o 2o do
programa, foi ganho pelo cavalo
Fleuron, montado pelo Sr. Sal-
vador Santoro, formando a dupla
Milagre, conduzido pelo Sr. Fer-
nando de Alencar.

Resoluto foi 3°, seguido de Onix,
Puorquol?. Vitoria Regia e Disco.

Os demais pareôs foram ganhos
por: Volúpia (J. Canales), Gatl-
lho (O. Pereira), Abacaxi (Valde-
miro Andrade), Xacoco (Pedro
Gussol, Nerone (Reduzlno de Frei-
tas), Califórnia (O. Serra) e Bra-
zada (Osvaldo Fernandes), estas
empatados, no ultimo pareô.

Foi assinalada uma dupla de...
" -ês andares", a 44. do 3o pareô
— Gatilho e Malabá, que ratelou
82288001

RESUMO GERAL

Ia carreira — Prêmio Mlraplnl-
ma — 1.500 metros — 6:0003000
e 1:2008000.

VOLÚPIA, alazá, 3 anos, Rio
Grande do Sul, por Fulanlto
e Legalizada, do Sr. Gerva-
sio Seabra, 53 kllos (J. Oa-
nales) :...... .. I

Samambala, 53 kllos (V. An-
drade).  2

Galbú, 65 kilos (L. Lelghton) 3
Paratodos, 65 kllos (J. Mesqul-

ta).. ...... '• 0
Adega. 53 kllos (J. Zuniga).. 0
Alfenas. 53 kllos (S. Bezerra) 0
Iucoá, 53 kilos IO. Pereira).. 0

Tempo: 100".
Ganho por um e melo oorpos: o

terceiro a um corpo.
Rateio de Volúpia. 538600: du-

pia (13) com Samambala, 30$900.
Placés: 188600 e 348200.

Movimento: 17:1208000.
Entralm-ur: Trajano de Carvn-

lho. ¦
Criador: Carlos da Cunha Amo-

ral.
2a carreiro — Prêmio Araton —

1.500 metros — 4:0008000 e 8003
(Para amadores). '

FLEURON, zalno, 5 anos, Sáo
Paulo, por Xlleno e Fleur de
Nolge. do Sr. Davi J. Aires,
62 kilos (S. Santoro) .... l

Milagre, 67 kllos (F. Alencar) 2
Reroluto, 68 kllos (Valgue-
rodo)  3

Onix, 80 kllos iC. Alencar).. 0
Poürquol?, 76 kllos IP. Wer-
neck)  0

Vitoria Regia, 6B kllos (A. L.
Werneck)  0

Disco. 88 kllos (Brandáo Fl-
lho)  .. 0
Tempo: 102" 3|5.
Ganho por cinco corpos; o ter-

ceiro a um corpo.
Rateio de Fleuron. 233000: duplo

(13) com Milagre, 328000. Flaces:
21S200 e 28r300.

Movimento: 14:8pC$000.
Kntr.ilneiir: Newton, Figueiredo.
Criador: L. de P. Machado.
3a carreira — Prêmio Palsa-em1.500 metros — 4:000*000 e

8008000.
GATILHO, castanho, S ant»,

Estado do Rio. por Ministro

Tempo: 105".
Ganho por três corpos; o ter-

ceiro a meio pescoço.'' Rateio de Abacaxi, 32$400: du-
pia (23) com Umbarú, 318900
Placés: 173900 e 29$800.

Movimento: 37:6308000.
Entraineur: Valdemar Costa.
Criador: L. de P. Machado.

6a carreira — Prêmio Filme —
1.600 metros — 4:000» e 8008000

XACOCO, castanho, 4 anos, Sao
Paulo, por Mlddle West e
Ressaca, do Sr. A. Lara com-
pos, 56 kllos (P. Gusso).. 1

Bradador, 56 kllos (H. Soo-
res).. .... 

'*," .. .. .. .. 2
Santanense, 52 kllos (G. Cos-
ta).:.
Opaco, 53 kllos (V. Andrade)
Muque. 52 kllos (P; Simões)..
Mery, 54 kllos (J. Mesquita)..
Tabefe, 52 kllos (J. Canales)
Ora Bolasl, 54 kllos (R. Frei-

tas).. ..  .. ..
Revisão, 50 kllos (O; Serrai..
Don Carllto, 52 kilos (Vallter

Cunha).. .. .. .... .. "V. u
Náo correu Qarbo.
Tempo: 105" 4|5. ¦ ,-' «
Ganho por cabeça; o terceiro o

dois corpos.
Rateio de Xacoco, 268760; du-

pia (12) com Bradador, 398800..
Placés: 198700. 41$900 e 378100.

Movimento: 5O:090$OOO.
Entraineur: Cláudio Rosa.' Criador: O proprietário.
6a carreira -

1.500 metros
Prêmio Abacaxi —

- 4:0008 e 8008000.

NERONE. alazáo, 6 anos, Sáo
Paulo, por Conde Lucanór e
Glorlette II. do Sr. J. Pár
lhores. 52 kllos (Rv Frei-
tos)  .. l

Tejo, 53 kllos (P. Slmóes).. 2
Núncio, 48 kilos (O. Morga-

do).. ................ 3
May-bé, 55 kllos 13. Santos) 0
Decidido, 56 kllos (J. Mesqul-

ta).. ..  •'.-. 0
Casanova, 54 kllos (C. Pereira) 0
Enlo, 48 kllos (H. MoUna).. 0
Facelrice, 52 kllos (S. Batista) 0
Pégaso, 641*51 kilos (O. Fernan-

des).. .... .. .... ....
NSo correu Divertido."
Tempo: 99" 3|5.
Ganho por três corpos; o ter-

eetro a cabeça.
Rateio de Nerone, 298400; dupla

(14) com Tejo, 38$8O0. Placés:
17:300, 848200 e 408100.

Movimento: 53:7708000.
Entraineur: Valdemar Limo.
Craldor: Th. Lara Campos.

7a carreira — Prêmio Falr Daji— 1.400 metros — 4:000$000 e
8008000.

CALIFÓRNIA, zalna, 3 anos,
Inglaterra, por Flámlngo e
Valora, do Sr. Carlos Rocha
Faria, 49 kllos (O. Serro).. 1

BRAZADA, castanho, 6 anos.
Argentina, por 

' Caballstò e
Cartujo, do Sr. A- Ji Pel-
xoto de Castro, 58|55 kllos
(O, Fernandes).. .. .... 1

Médanós, 59149 kllos (L Acüna) 3
Lamparina. 55 kllos (G. Costa) 0
comavol. 50 kllos (S. Batista) 0
Cherohüé, 64|53 kilos (S. Be-

¦ zerra)  .. 0
Fogueada, 62 kllos (J. Cana-
les)..  .... .. 0

15991
16818 -
18304 —
184Ò8 —
18389 —
18834 —
18940,—
19236 -
18252 —
19277
19291 — 19292

19016 —
19236 —
19253 — 19275
19285 — 19286

19065
19237

19293
18296 —19298 — 18300 —

19313 , 1931419310
19817— 19318, — 18319
19322 — 19324 — 19325

19309
19240
19276
19290
19294
19301
19316
19320
19329

19330 — 19331 — 19334 — 19335
19336—
19342.—
19347 — 19348
19385 — 19358

19337 — 19338
19343 — 19344

1D350
19383

19387 — 19389 — 19391
19396 — 19397 — 19404
19411 — 19417— 19418

19421 — 19422
19426 — 19427
19430 — 19434

19341
19345
19354
19386
19392
19405
19419
19423
19428
19438

19420
19424
19429
19451

Guias em exigências — Ns.:
1265 — 5155 — 7837 — 8036
9725 — 10929 — 10930 — 17241

18013 — 18014 — 19238 — 19293
18304 — 19114 — 10116 — 192S4
10260 — 19367 — 19414 „

- * . ¦"SECRETARIA GERAL DE FI-
NANÇAS — Diretoria de Despesa

Despachos do Sr. Diretor —>
Carl Zelss Soclodado O'tlca Ltda;

José, de Medeiros — Banco da
Lavoura de Minas Gerais — Acol-
te-se em termos.

Américo Ferreira Campos —
Acelte-se, ém termos para o pe-
riodo do licença. - ¦' Cia. Cantareira é Vlaçao Flu-
mlnense, Socteté . Anonymê du.
Goz do RIO de Janeiro, — Com-
pareça, para esclarecimentos.

Herdeiros de Manuel Rodrigues
Logo. — Paguem debito apurado
no encerramento da folha.

Manuel Ricardo. Rodrigues •;—
Deferido nos >. termos i do decreto
n. .4304, e'1933.

Zllá Franco de Carvalho— Dl-
rija-se á Assistência Medlco-Cl-
rurglca dos Empregados Muni-
olpals. . ;'¦•. . jEurlco Vldol Mortlns — Indo-
ferido de acordo com.os Informa-
ções ¦'-¦'.''¦.'

Banco do Comerolo e Industria
de S. Poulo— Levante-se a pe-^
rempçáo. Prossiga.

Erraeltodã Ferreira de Carvalho
Pague-se. a Importância refe-

rentes ao mês de que trata o de-
oreto n. .5.308. de 31J12|934,
Quanto aos vencimentos deixados
pelo funcionário falecido, Junte
a requerente, formal de partilha
pu alvará autorizando o pago-
mento.

Adolfo P. de Santana, Aman-
dlna Salazar de Oliveira.— Com-

Margarlno G. Pires, Emldlo Al-
ves Costa — Deferido, de aoôrdo
com os informações. _«,A

ítalo Correia, Dallla Vieira Reis
• Junte o formol de partilha ou

alavrá autorizando a receber o
que pede. _.

Homero Vieira Correia Dias —- tendo em

Tempo: 92" 415.
Empate em prlrnelro; o terceiro

á cabeça.
Rateio de Califórnia. 15$900, de

Brazada, 336300. Placés: 168400 é
418700.

Movimento: 64:9706000.
Entraineur»: JOto B. Ribeiro e

O. Feijó.
Movimento geral dos apostas:

233:1408. Concursos: 72:0508000.
Total: 335:1908000.

Pista de orcla pesada.

EM S. PAULO
S. Paulo. 85 (H.j — FÒl-o se-

guinte o resultado das corridas
da hoje no Prado dá Moôco: '

io pareô — Iiülliim — 4:Õ00S e
1:6003000 — 1.450 metros.

1° Siklá, 2» Spartanõ. — Tem-
pa; 93" 3|5. — Poule simples
18S500. Duplas 248100. Movimen-
to do páreo 14:7508000.

2° parco — Prêmio Clássico
Carlos Garcia — 12:0008 e 2:4008

50 "l" oo criador, do vencedor
1.650 metros.

1» Acarú. 2° Banoldo. — Tem-
po: 94" 315. — Poules 129606.
Duplos 288800. Movimento do po-
reo 15:0358000.

3° pareô — Experiência —
4:0008, 800$ e 400$00 — 1.450 me-
tros.

Io Olimpíada, 2» Opel —> Tem-
po: 94" 3)5. — Poules simples
488800. Duplas 998900. Movimen-
to do pareô 36:6508000.

4» pareô — Exceislor — 4:0008,
8003 e 4006000 — 1.450 metro».*1<> Litoral. 2" Kilian. — Tem-
po: 94" 3{5. — Poules simples
583900. Duplas 56S80O. Movimen-
to do poreo 37:355$ooo.

5o poreo — Importação —
10:0008. 3:000 e 5008000 — 1.650
metros.

Io Fanora, 2° Stewordess. —
Tempo: 109" 3|5. — Poules sim

pies 168200. Duplas 458200. Mo-
vlmento do pareô 38:2408000.

6o parco — Internacional —
4:0008 e 800*000 — 1.450 metros.

Io Stlngy, 2» Mandassola. —
Tempo: 91" 4|6. — Poules sim-
pies 18$00Ó. Duplas 258100. Movi-
mento do pareô 44:350$000.

7°'pareo — Emulação -^; 5:0008
e 1:00O8000 — 1.800 metros.

io Maroricltóí 2o Paplohlto.
Tempo: 117" 2|5. — Poules sim-
pies 268000. Duplas 588500. Mo-
vlmento do pareô 54:0408000.

8° pareô — Hipodromô . Paulla-
tat,Q ¦__. 6:0008 ei-.0008000 —
1.650 metros.

io Seymour, 2? Vitorioso. —
Tempo:- 108'' !¦¦!¦— Poules-«simples
308800. Oüplas '32S600. Movimento
do pareio. Raia ótima. Movimen-
to geral 321:890$000.

EM PORTO ALEGRE
Porto Alegre. 24 (H.) — Foi o

seguinte o resultado das corridas
realizadas hoje, á tardei nos Mot-
nhos de Vento:

1° pareô — 1.200 metros —
Venceram Nena e Iblcoáro — Tem-
pó: 80" 1|5.

2° páreo — 1.200 metros
Venceram: Ulgrancap, SIdnel e
Edi. — Hempo: 79" 2|5..

3° pareô — 1.200 metros
Venceram: Lacaio e Ortlneta.
Tempo: 80".

4o pareô — 1.700 metros
Venceram: Pedrinho e Smoky.
Tempo: 112".

5° pareô — 1.700 metros
Venceram: Caricato e Llder(
Tempo: 111" 2|5.

6° pareô — 1.600 metros —
Venceram: Noésmala o Panamá.
— Tempo: 103" 3|5.

7o .pareô — 1.700 metros —
Venceram: Bloo Branco e Buena-
ventura. — Tempo: 110" 3|5.

8° pareô — 1.600 metros —
Venceram: Panamá e Aparcero. •—
Tempo: 103":

O movimento geral da casa de
opostos foi de 201:8103000.

Porto Alegre, 24 (H.) — O Sr.
Agustln Dlaz, tratador de cavalos
de corridos, nesta capital, embar-
cará ománhá poro o Argentina,
ondo vãl adquirir Uni grande lote
de parelhelros platines poro o turf
portoolegrense. ;

Porto Alegre, 24 (H.) — No

Çroxlmo 
Domingo, a Protetora do

ürf fará disputar o Grande Pa-
réo "Jockey Clube Brasileiro, com
a dotação de 15 contos ao vence-
dor. Além dos parelhelros locais,
deVeroo completar o campo dá ln-
teressante prova os cavalos Caba-
lista e Marltaln que estáo sendo
esperados amanha, procedentes
dessa Capital,

CONCURSO JOCKEY
CLUBE BRASILEIRO

Eis o ordem de colocoçáo dòs
cronlstss do turf que disputam o
presente concurso, patrocinado
pêlo Caslno da Urca:

Pt9.
M. Vale Júnior.. .1 .. .241)
G. Sales.. 241
H. Balloussler.. .... .. 233
A. .Bastos.. 238
Odlr Couto  .. 229
Velho da Silva.. .. .. .. ; 220
Isac Moutlnho.. .. .. 225
R. Barbosa Neto.. .. .. 221
Nascimento Júnior.. .. 221
Manfredo Liberal 220
A. Correia 216
J. L. Costa Pe.-eira.. .. 215
L. Fióls.. 208
A. Ribeiro 207
O. Medeiros 204
T. B. Psrclra 204
H. Oliveira'.' '.: Y. V.'.'.- '199
A. Fróls  .. 199
M. Miro. 195
E. Salgado.'. ¦.'.-..' .¦.• i.' • 194
S. O. Serra 191
O. Carvalho 190
F. • P. • Fonseca...... 183
N. C. Pereira  182
Briant Júnior  180

Nada ha que. deferir,
vista os Informoções.

«Franolsco Pèrejrá de: Azevedo
Acelté-se,-em .termos.. '.

Teresa Joana da Silva — Junte
o formal dè partilha ou olyorá ou-
torlzando a receber-o que pede.

- 0 . * '¦'¦

Departamento de Rendas Di-
versas — Tronsmlssáo de proprle-
dades — Despachos do Sr- ^>i~
retor ¦'— Gülos; — 6.629 — Rua
Arlstides Lobo h. 208 — Cobre-
se sobre 40:0008; 6.662 — Praça
Um 4, quadra 31 — Cobre-se so-
bre 8008000; 6.753 — Ruo Anto-
nio Saraiva, lote 1.259 — Cobre-
se sobro 1:5009; 7.021 — Rua PI-
ratlnl 76 — Cobre-se sobre réis
105:0008;. 7.109..— Rua Aura, lo-
te 168 — Cobre-se sobre 24:0008;
7 220 — Rua Roberto Silvo 187

Cobre-se sobre 6:0008; 7.276 —
Rua Socopan, lote'222 — Cobre-
so sobre 40:0008; 7.331 — Ruo Ç.
de Bonfim — Cobre-se sobre réis
48:0003; 7.359 — Rua Dr. Nogu-
chi 288 — Cobre-se sobre 8:0008;
de acordo com o parecer da Oo-
missão. 7.388 — Ruo D. Luisa
44 è outro — Cobre-se sobre réis
30-0008: 7.367 —; Travessa José
Bonifácio 15 — Cóbre-se sobre réis
12:0008; 7.399 — Rua IJ«1, lote
37 —cobre-se sobre 5:0008; 7.392

Rua Itabalona 251 — Oobre-se
Sobre 66:0008; 7.453 — Rua Te'
nente Cleto Campeio 89 — Cobre-
se sobre 21:4178000; 7.514 — Ruo
Justlnlano do Rocha — cobre-se
sobre 50:0003: Avenida Teixeira de
Castro — Cobre-se sobre 12:0008:
7.549 — Ruo Antenor Navarro 88

Cobre-se sobre 38:6003; 7.679
Rua dó Rlachuelo 239 — Co-

bre-se de acordo com o parecer da
Comissão: 7.680 — Rua Aruá, lo-
te 10 — Cobíe-se sobre 2:7008:
7 600 

'— 
Ruo Manuel Murtlnho

76  Cobre-se sobre 10:0008000:
7 g37 — Rua Tenente Azaurl 31

Cobre-sê sobre 60:0008: 7.642
Rua Munlz Freire 45 — Cobro-'sè- sobre 42:0008; 7.659 — Rua

Glazlou n. 75 — Cobre-se sobro
10:0008; 7.691 — Estrada do Areai
lote 9 — Cobro-se sobre 1:0008
e de acordo com ooarecer da Co-
mlssBo; 7.698 — Travessa Cons-
tant Jardim — Cobre-so sobre
25:6268; 7.703 — Rua dos Dia-
montes 747 — Cobro-se sobre réis
1-770; 7 705 — Rua Lino Telxcl-
ra  cõbre-se sobre 15:0008000;
7 729  Rua D. Romana lote 66

Cobre-sè sobre 18:0008; 7.781
Rua Cabuçú lote 6 -- Cobre-se

sobre 15:0008; 7.747 — Rua Paulo
Barreto 34 — Cobre-se sobro réis
150:0008; 7.760 — Rua Aqulda-
ban 141 — Cobre-so sobre réis ..
65:0008; 7.816 — Rua Xlngú lote
1.335 — Cobre-se sobre 3:0003:
7.836 — Rua Iracema sem nume-
ro — Cobre-se sobre 3:0008; 7.883
-- Rüa Republica do Peru — Co-
bre-se sobre 60:0008; 7.942 — Rua
Baroneza do Poeoné lote 8 -—-Co-
bre-se sobre 80:0003; 7.943 —
Rua S. Braz n. 108 — Cobre-se
sobre 17:0008; 11.722 — Ruo Leo-
noldo Miguez 19-I-II o outro —
Oobre-se sobre 53:3338332.

Exigências: ._,_..,
7 aos — 240 Oficio — Adqul-

renío Olga da Concelç&o Nocettl
Apresente documento aue com-

prove o preço de transoçáoH 7 694 — 14° Oficio — Adqul-
rente Mario GeorRina Mollnno
(menor) — Compareça para escla-
reclmentoB. #

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Despachos do Sr. Diretor —

J. Váz da Costa & Marques —
Cobre-se. '• . _ ¦'.¦

Pires Nobre & Irmão, Jofto
Sampaio Martins, Normando Cas-
telo Bronco Araújo .—. Relevo.-

Hlldebrando Santos. Cândido —
Reduzo a multa 4 metade, se
paga dentro de oito dlos.

Companhia Proprietária Brasl-
lelrà — Mantenho o auto.

Norberto Alves Espinho, José
da Costa Mala — Reduzo a multa
a 6O8Ò00, se pago dentro de oito
dlos. ;.

Justlna Ralbert — Paga a pri-
mêlro multa, volte.

Valdemar Flores de Alvarenga,
Jotto Pinto Carneiro — Relevo,
sem prejuízo das custas.
• ormlnda Oliveira Silva — Ter-
minada a construçáo da cosa e de-
molldo o barracáo. volte.

Arnaldo Lopes Martins — Paga
a primeira multa, correspondente
ao auto de flagrante n. 91, do
10-2-937, volte.

Silvio Monteiro, Wilson de Cor-
valho, Vítor Mlraslla, Sarmento
Pereira dn SUva, Pinto & Magh-
lhftes, Pimentel & Antunes Ltd.,
Propaganda da Cultura Muhdlal
Ltd., Mario Loreto Bahia. Milton
Ferreira de Carvalho. Mather &
Platt Ltd., M. A. Barroso Plft-
to éí Cia. Ltd.. Martlnho de An-
drade; Manuel - Ferraz de Sousa.
Manuel Felipe Garcez. Luis Seve-
rlanó Ribeiro, Llgla Rlchard. Li-
dlo Mendes, J. F. Diniz. Joaquim
Fernandes dos Santos. José Blanr
chi. Jaime Lipchltz, Josó Nlgrl,
José Rebelo da Sllvii, José Domln-
güez de Andrade, Flecha de Ouro,
Eugênio Exposto. Carlos Gradei
Cia. Fiaçáo e Tecidos Cometa,
Catáo & Cio. Ltd., B*r:iordo Zo-
garoduz, Armando Duarte Correia.
Albano Gaspar, Armlndo DIarau
•Martins Cobre-se

— Renda das Delegacias Fls-
cais em 23 do corrente — Réis
16:4278100.

1.388 — 1.337 — 1.331 — 1.331
1.896 — 1.467 — 1.466 — 1.468
1.524 — (Mem. 342 — T-DM).

A' 1." Seoçáo da Secretaria, com
a máxima urgência, o.-guarda —"
Boanorgea Nunes Teles da Silva.

Ao Juízo da 7.a Pretorlo Crlmt-
nal, ás 13 horas e 15 minutos, o
fiscal de 2.a classe' Osvaldo Pet-'
xoto e o guarda Aurlno Franco do
Fonseca.

Ao Juízo da 6,a Pretorlo Crlml-
nol, hoje, ás 13 horas, o guarda
Aires Vieira de Rezende.

Ao Juízo do 7." Pretória Crlml-
nal, dia 27, áa 12 horas e 40 ml-
nutos, os guardas Raimundo Alei-
xo e Joáo de.Castro Avllo.

A' Delegacia do 3.» Distrito Po-
Uelol, dlo 27, fts 13 horas, os guar-
das Antônio de Santana o Alclno
Gomes Filho. .

A' Delegada do 23.° distrito po-
llclal, dia 20, os 13 toros, "o

guarda Guarani José de Santana
Ao Juíza da 7.» Vara Criminal,

dia 27, ás 13 horas, o escritura-
rio' José Ribeiro da Mote.

A' Delegacia do 3:° distrito po-
lidai, dia .27, ás 12 horas, o guar-
da' Amando Gonçalves da Cruz.

Ao Departamento Medico, hoje,
fts 13 horas, o fiscal de 'l.o classe
Fioriano Augusto do Sousa e á
l.o. Secçâo da Sécrelorla, o guarda
Otocllto de Sousa Pinheiro.

: — Transferencia — A partir
desta data, da. 20-A7 para a 35-IP
o guarda n. 394 — José Mandú
de Oliveira. .:•<*-".-*'. ,

SECRETARIA GERAL DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA —- Despa-
chos do Sr. Secretario Geral _-
Diva Alvares pinto — Certifique-
se o que constar.

DEPARTAMENTO DE EDUCA-
ÇAO — Audiências — Por motivo
de força mólor, nfto heverá eudl-
enoia Quinta-feira, dia 28, para
o magistério e demais funciona-
rios.— Designações — da Professo-
rã Primaria Arácl dos Guaranis
Melo para o encargo de sub-dlre-
tora da 4." Escola Experimenta]''General Trompowsky", de acordo
com as Instruções n. 8.

Da Professora Primaria Amélia
Pereira Pinto Silva-. para 

' a ' 13.*
Clrcunscrlção de Educação Ele-
mentar.

. Da Estagiaria Celestina Soares
Gomes para a 12.* Clrcunserlçfió
de Educaçfto Elementar:;

A orientadora de educação ele-
mentar Clarice Ponha da Rocha
para ter exercício na 4." Clrcuns-
crlçáo dè Educação Elementar.

A orientadora dè educaçfto ele-
mentar Ofélia de Barros Fontes,
para ter exe/ilclo na Superln-
tendência das Escolas Experlmen-
tais.

A orientadora de educaçfto. ele-
mentar Rita Amllde de Rlalva,
para ter exercido no Serviço de
Psicologia Aplicada do Instituto
de Pesquisas Educacionais.

.A orientadora de educaçfio ele-
mentar Laura Leite da Fonseca e
SllVa, pora a' 7.a Clrcunsçâo dè
Educação Elementar. ,Foram designados as professo-ras primarias Lucla Duarte Tel-
xelra dè Carvalho, Nair Viana PI-
res e Idalina Soares da SUva Sá,
pora ter exercício em íunçfto ex-
tra-classe, nos termos do artigo 13
do decreto n. 4.785, de 18 de
Maio de 1934. . .

r-f-. Atos aprovados — Da Super-
Intendencia do 4,a Clrcunscrlçfto
de Educaçfto:Elementar :¦— trans-
fereneta da Professora Primaria,
extra-classe, Dora de Seixas Ama-
ral, da escola 4-10 "Francisco Cr.-
brite" para a sede da 4.» C. E
R. — designação da estagiário
Iara Moreira da Silva para a es-
cola 4-6 "Estaclo do Sá".

Despachos do Diretor — Lucla
Duarte Teixeira de Carvalho, NairViana Pires e Idalina Soares daSilva Sá — Deferido, de acordo
com o laudo medico.

Ondlna Soares da SUva Mon-
teiro — Indeferido, de acordo com
o laudo medico. .*

Instruções sobre ás provas de
promoção — O Diário 'Oficial 

pu-bllca as Instruções baixadas peloDepartamento de Educaçfio sobre
as provas de promoção nas esco-
Ias publicas elementares diurnas
do Distrito Federal. Ficam dls-
crlmlnadas em face das referidas
provas as atribuições respectivas
do Instituto de Pesqulzas Educa-
cionals, dos superintendentes de
Educação Elementar, dos Orienta-
dores de Educação Elementar; dos
diretores de escolas, dos aplicado-
res e aprovadores dos testes dé
aproveitamento .As Instruções «è
referem ainda- aos alunos subven-
clonados pela Prefeitura em esta-
beleclmentos particulares de en-
sino primário, aos alunos de 5a
série das escolas primarias parti-
culares e ao diploma de conclu-
são de curso elemen tar.*

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
DE ADULTOS E DIFUSÃO CUL-
TUR AL — Secçâo de Museus c
Radiodifusão —¦ A PRD-5, trans-
mlssora desta diretoria Irradiará,
hoJ«, em conjunto com PRA-2, do
Ministério da Educação e Saúde,
o seguinte programa:

A's D horas e 30 minutos e ás
13: Hora Infantil: Sclenclas Flsl-
cas: Propagação do som.

A's 17 horas: Jornal dos Pro-
fessores: Noticias — Comentários

Suplemento Musical: Valsas dé
Johan Strauss é canções.

Das 18 ás 19 horas: Hora do
Funcionário Municipal: Noticia-
rio administrativo. Suplemento
Musical: Trechos de opera e riu-
meros de orquestra sinfônica.

LIGA BRASILEIRA CONTRA
A TUBERCULOSE

SOCORRO GRATUITO
Toner Está emngrecendi»? Perde o apetite e ai força»?

Vá ao «lUpenourin da Liga (frente do Teatro Fenlx. Avenida
Pedro II 133). Alem do» exume» de laboratório e pelo»
rali X, al lhe »erá relto o tratamento por ctpeclnintai de
longo pratica. Medico», Injeçãei, remédio» e leite gratls.

Coniellio higiênicos. AilmlssAo de criança» fraca» no
SANATÓRIO D. AMÉLIA (Paquetá)

Vuclnaçáo contra a tuberculoie pelo B. 0. G.
(C 43902

DIVERSAS
Seráo encerrados hoje, ás horas

do costume os Inscrições para os
corridos de Sábado e Domingo.

Na Matriz -de Nossa Senhora
do Conceição, ca estação do Enge-
nho Novo, será celebrado hoje, ás
10.30 horos, mlssá em ação de gra-
ços pelas bodas de ouro do Sr>
Marcellno de Macedo, justamente
no Igreja, onde o starter do Jo-
ckey Clubs Brasileiro consorclou-
se na 50 anos com a Sra. D. Al-
bertlna Carrilho de Macedo.

Regressou de S. Paulo, onde
esteve em visito ás suas fazendas
de criação, o Sr. Dr. Llneo de
Paula Machado.

GABINETE DO PREFEITO : —
DIRETORIA • DE • SEGURANÇA —
Comparecimentos — A*s 8 horas
do dia imediato á íoltra, á Secçâo
Medico- junto .00 T-DÊP. oflm de
serem* Inspecionados, os guardas
números :

648 
'— 736 930 — S31

986 — 987 989 — 990
991 — 992 993 — 894
995 — 998 1.002 — 1.005

1.008 — 1.010 1.013 — 1.013
1.014 — 1.018 1.017 —.1.020
1.022 — 1.023 —,1.031 — 1.032
1.034 — 1.039 1.042 — 1.043
1.044 — 1.C45 1.046 — 1.050
1.051 — 1.052 1.054 — 1.055
1.057 — 1.058 1.064 — 1.091
1.164 — 1.181 1.174 — 1.177
1.215 — 1.217 1.248 — 1.257

¦¦ ¦« «"... 
¦ ¦ 
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SECRETARIA GERAL DP SAÜ-
DB E ASSISTÊNCIA — Compare-
clmentos — Estão convidados to-
dos os funcionários que se en-
contram á disposição deste gabt-
neto a comparecer, com a maxl-
ma urgência, á Secçfto dè Expe-
dlente e Contabilidade (edifício
da extinta Câmara Munioipal),
afim de receberem as fichas para
Identificação, importando o não
compareeimento dos mesmos, no
cancelamento dos vencimentos do
mês proxlmo futuro, Bom como
os Srs. LuIsSantós; João Marti-
nho e Damiana dos Santos.

Contratos — De acordo com a
autorização do Sr. Prefeito. João
aBtlstn de Mates, Luis Garcia Ro-
drlgues, como trabalhadores do
Serviço de « Tuberculose. C">rlós
dos Anjo», José Gomes Martins e
Lanlra" Silva como trabalhadores
do Centro de Canceroloprla. Ca-
rollnn Hurtz Becker. Paula Ema
Rodrigues e Ms ria dos Anjos Fe-
cher, como enfermeiras do Cen:ro
de Cancerológla desta Secretaria
Geral.

Dejfpnaçõea — Paro o Hospital
Torres Homem, o trabalhador,
contratado, do Serviço de Tuber-
oulose, João Batista de Matos.
Para o Abrigo Retiro Siudoso, o
trabalhadora . contratado, do Ser-
viço de Tuberculose, Luis Garota
Rodrigues.

DEPARTAMENTO DE ASSIS-
TENCIA — Comporeefmentos —
Estão convidados os funcionários
abaixo a comparecerem ao Dls-
pensarlo da Ilha do Governador:

Narciso de Medeiros Correia,
auxiliar de farmado:. Moacir Be-
nlto de Sá. enfermeiro auxiliar:
Mario Vasconcelos Lopes Rego,
enfermeiro praticante: Nadir VI-
elro. enfermeira praticante: An-
tonlo Gomes Arruda, padlolelro c
Lourlval Gomes Ferraz, padlo-
lelro. •

DEPARTAMENTO DE' PROTE-
CAO SANITÁRIA ANIMAL E ME-
DICINA VETERTNARIA — Trans-
terencia — Da Divisão de Medi-
clna Ve:erlnorlá paro o Divisão
de Proteção Sanitária Animal, o
encorregsdo chsfe de fUcollzoç&o,
Aurélio Joaquim Pereira.•

DEPARTAMENTO DOS SERVI-
ÇOS AUXILIARES — neolsnação
— Para servir na Divisão de Obras

e Instalações o aprendiz — Valdir
Ribeiro Osório.
'••.¦,' ¦. •

SECRETARIA DE VTAÇAO, T. B
OBRAS PUBLICAS:

Diretoria de Obrus Publica» —
l>j»lgnuç&o — Do. engenhelco Leo-
poldo Cunha Plrès de AmorUn pa-
ra representar esta Diretoria na
vistoria que, pelo 4a Divisão do
Serviço de Águas e Esgotos do Dls-
trltó Federal, será realizada no dia
2 de Outubro, ás ,14,30 horas, no
Caso de Maquinas, Companhia Cl-
ty, iltuoda ,em Alegria-.

Compareeimento — Do calce-
teiro, de 2-DV (licenciado) — Ma-
nuél Antonlo 2°, no Juízo da 5a
Pretória Criminal ás 13 horas de
27. do corrente...

Exolü&fto de operário» —, Do
quadro operário da Secretaria Qe-
rol,dè Vlooáo, Trabalho e Obras
Publicas (quadro da extinta Dire-
torla de Engenharia), por. faleol-
mento, os seguinte opsrarlos: —
João Marcellno de Sousa — Calco-
teiro de 2-DV, e Joaquim Pereiro
do Silvo — Trabalhador de 7-DV.

Despachos do Sr. Diretor —
Companhia' Territorial do Rio de
Janeiro — Proceda, preliminar-
mente, á abertura das ruas E e K;
Francisco Gonçalves FUho e Joa-
qulm Henrique da Silva — lnde-
feridos; Companhia Auxiliar de
Vlaçfio e Obras — Flcem aceita»
as obras, de acordo com o parecer
da Comissão. *

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E INSTALAÇÕES —
Ordem de serviço — Detèrmlnan-
do a 1 e 2-SG, que os processos
de guias gfatls poderão ser desem-
baraçados no mesmo dia em que
chegarem a Secçâo, quando pro-
curados pelos Interessados.

Designação — Para ter exercício
no Secçâo de Controle o traba-
lhador contratado— Norberto Ro-
drlgues Pais.

Despachos do Sr. Diretor —
Wadi Gebaro & Filhos — Deferi-
do de acordo com o artigo 85, De-
creto 6.000.

Amelle Uchôo do Silvo — Deíe-
rido, de acordo com as Informa-
ções.

Carlos Pacheco de Sá — Mante-
nho o despacho.

Emílio -Eduardo Schlaerpfer e
Maria Georgina de Carvalho Sch-
laepfer — Compareça. Modifique
o andar superior de modo a ser
satisfeito o artigo 29 na parte de
construção que nfio satlsfaçoz o
artigo 46 do decreto 6-. 000.

João dos Santos Mateus —
Apresente planta tptal do predio
cuja legalização se pretende.• '

DIRETORIA DE LIMPEZA PU-
BLICA — Designação — Do che-
fe dé secçâo Otávio Monteiro
Quliitela, para responder pelo ex-
pedlente da 4-SA, até ulterlor de-
liberação.

Compareeimento — Do auxiliar
de fiscalização da 1-SE — Ermeto
Cluífo, ao Juízo da 3a Vara Cri-
minai, amanhã, ás 12 horas.

Exclusüe» por falecimento — Do
trabalhador da 10-SE — Manuel
Vitoriano dos Santos; o vigia de
3a classe da 7-SE — Henrique Ale-
xandre, e o trabalhador extranu-
merarlo da 21-SE — Carlos Correia
de Melo. ',".'« ¦

Despachos — José dos Santos,
Mario Francisco Ferreiro— Defé-
ridos.

Avelino de Sousa, Belarmtno da
Silvo Brandfto,. José Maria Ferreira,
Bento José dos Santos — Abono-
se os dias de acordo,oom os lau-
dos médicos.

José Bento Rodrigues — Nada ho
que deferir.

Francisco Alves II, Domingos da
SUvá — Certlfiquem-so.

Francisco da Silva — Restituam.
se.
Eugênio Perelro.Elpldlo de Araújo
Dlos, Antonlo Coronese — Subme-
tom-se á Inspeção de jaude.

Do chefe do expediente — Ber-
toldo José de Oliveira — Prove ter
retificado o nome do Instituto de
Identificação.

Do Sr. Diretor —Primo Viana
do Cunha, Tome Oscar Gomes —
Certiflquem-so.

Clrilo Quaresma Neto, Alfredo
Marcellno da Costa FUho — Defe-
ridos.

José Maria Monteiro, Antonlo
Francisco de Oliveira, Antônio Má-
tos, Manuel Antonlo de Sousa II,
Alexandre Cardoso, Felipe Ferreira,

Abonem-se os dias de acordo
oom os laudos médicos.

Ioussef Mohsen— Justifiquem-
se ás faltas de acordo com o lei,
reassuma o exercício dentro de 48
horas.

Marcellno José Teixeira, Lourl-
vai Andrade Sousa, Jofto José PI-
res. Romualdo João Lopes, José
Evangelista — Restituom-se.

Aníbal José de Andrado Francis-
co Carro, Ambroslna da Silva Paiva,
Antonlo Alves 30, Joaquim Alves
Marinho — Submetam-se A lnspe-
ção de saudè.

Do chefe do Registro do Pcssuul
Ananlas Augusto de Castilho

Júnior — Compareça o estft sec-
ção perante o funcionário — Old
Marques Porto — Para esclareci-
mento.

. Do secretario geral — Prisco
Crul — Deferido.

Eunice Coelho Lago — Deferido.
José Maria Valter. José Caetano"

Botelho, Osvaldo Magalhães, Ve-
rono Fraga Coelho, José Joaquim
Serrador — Sübmetam-se á lnspe-
ção dé saúde. *

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS — Despacho» do Sr.
Diretor — Herdeiros de Josó Men-
donça — Deferido nos termos da
Informações da secçâo de Pensões
e alugueis.

Herdeiros de Francisco Ferreira
Braga — Deferido nos termos das
Informações da Secçâo de pensões
e alugueis. .,'•.-.'

Despachos do Sr. Chefe de Sec-
çâo de Pensões e aluguls — Her-
delros de Manuel Jeauino das Cha-
gas, Herdelross de Davld Eatanls-
lau Teixeira — Satlsfrçam as exi-
cencias. -

Herdeiros de Henrique Paulo de
Meneses Fazenda, herdeiros de
Odilon dè Carvalho Rodrigues dos
Anjos, herdeiros de Joaquim Bat-
bino, herdeiros de- Paulo Alberto
Marques Pinheiro — Deferido nos
termos do Informação da secçâo
de pensões e aluguls.

Herdeiro» de Joaquim Inácio do
Silvo — Deferido em foce dos ln-
formações.

Herdeiros ¦ de Manuel Vltorlno
dos Santos Deferido nos termos
do parecer do Sr, Sub-secretarlo.

Do Sr. Sub secretario — Gemia-
no Oscar do Nascimento — Digo
a que fim se destina o certidão
requerida.

Do Sr. Chefe de pensões r aln-
guels —Herdeiros de Jaclra Cabral
Velho — Habllltem-ae o pensão;
Bonlfsdo Pàlm — Compareça 00
Montepio.

Cancelamento de Fiança — A
relativo ao predio sito á Estrada
do Queimado 28, de propriedade de
Monuel Ferreira da Silva, visto ter
Tolecldo o eflonçodo e o relativa
oo predio sito â ruo de Capelo 95
de propriedade do Sr. Delfino PI-
res Ribeiro .visto o afiançado ter
outra fiança.

vos, oo* contribuintes falecidos daa
letras C (restante) até I.

Dia 20, Sexta-feira, as relativas
aos contribuintes falecidos das le-
trás J a L — Livro 3 e no dia

30, das 11,15 ás 14.30 horas, So-
bodo, as relativas aos contribuía-
tos falecidos das letras M a Z —•
Livro:.4."

Nota','— Oa pagamentos eer&o -1
feitos dos 11,15 ás 17 horos, exceto, -
Sobodo que terminará ás 14,30
horos. ¦ . '«. ._...'

PERMITIDO O PENHOR
DE PRODUTOS DA
,; SUINOCULTÜRA

O DECRETO ASSINADO
HONTEM .-•.

O, Sr. Presidente da Republl-
ca assinou • decreto-lei, perml- .
tindo o penhor de produtos da
suinocultura, nos seguintes ter-
mos: ' *

' '.'Art. 1" — Os produtos da
suinocultura, banha, carnes de
porco salgadas, congeladas, fl-
ambres, presuntos e outros derl-
vados, podem constituir objetos
de penhor, pela fôrma e com os
requisitos estabelecidos no de-
creto-lei n. 1.271, de 16 de Maio
de 1939.

Art 2° — O contrato especl-
ficara os artigos, gêneros ou pro-
dutos dados em penhor, de modo
a indivtdualiza-los,: bem, assim a
denominação, confrontação e si-
tuaç&o do estabelecimento e o
local ou parte do edifício onde
se encontram os bens empe-
nhados.

Art. 3o — O devedor contl-
nuará na posse dos gêneros ou
produtos dados em garantia e
ficará' equiparado ao deposita-
rio, para todos os efeitos legais.,

Art. 4° — O devedor qüe dis-
puser dos bens empãihadoa, .
substltul-los por outros, retira-
los dos volumes ou envolucros
era que se achem, ou mudar a
sua situação, embora no mesmo
edifício ou estabelecimento,, sem
consentimento por escrito do
credor, incorrerá na pena apli-
cavei ao depositário Infiel.

Art. 5o— O credor terá o dl-
reito de verificar sempre, por si'
ou pessoa que designar, a situa-
çâo é o estado dos bens empe-,
nhados. A recusa por: parte do
devedor importará em rescisão
do contrato, se o credor assim o
entender.

«Art. 6o — Quando ocorrer »
morte, insolvencia, falência oú ¦
desaparecimento do devedor, oit.
rescisão do contrato, por inadl-
plemento deste, o credor pode-
rá requerer ao juiz competente
para conhecer da causa princi-
pai, que os bens ou produtos,
objeto dó pacto, passem para a
sua posse, ou para a do deposl-
tarlo por êle designado. ;

Art. 7°— Os empréstimos que
tiverem a garantia dos produtos'
referidos neste decreto-lei só
poderão ser contratados pelo
prazo máximo de seis meses,
renovável por igual tempo, se
amortizados 40 "l" da importan-
cia mutuada e pagos adiantada-
mente os juros convencionais.

Art. 8o — A garantia flue os
bens ou produtos empenhados
podem oferecer será limitada a
50 "l» do valor respectivo;

Art. 9» — Os contratos qüe
nfto odebeceremás normas pres-
critas no presente decreto-lei
não- terão validade.

Art 10° — Ao penhor disei-
pllnado neste decreto-lei se es-
tende, no que lhe fôr aplicável,
o que sobre a matéria dispõem
o Código Civil, o Código Comer-
ciai e o decreto-lei n. 1.271, de
16 de Maio de 1939.

Artl 11° — Revogam-se as.
disposições em contrario".

ATE' QUANDO ?

PAGAMENTO ANTECIPADO
DAS PENSÕES — Serão pagos nos
seguintes dlos:

Dia 27. Quarta-feira, serão pagas
as pensões relativas aos contrlbu-
Inte» falecidos das letras A até
Castorina (Inclusive) — Livro 1.

Dia 28, Quinta-feira, as relott-

iiM. 1
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A propósito do artigo do nosso
prezado companheiro Joaquim To-
maz, sob a epígrafe aolma, rece-
bemos a seguinte carta .*"Sr. Secretario do JORNAL DO
BRASIL — Na edição de hontem,
24, deparei com um comovente
apelo do ilustre Joaquim Tomaz,
um dos meus mais apreciados or-
tlcullstos, sobro a sorte dos me-
nores desamparados.

Pena é que a nossa imprensa,
não conheça a obra redentora o
educacional quo se ostá reallzan-
do no Instituto Profissional Ge-
túlio Vargas, Instalado no estaçfto
Carlos Chagas, subúrbio da Leo-
poldlna 1

AU são mantidos mols de tra-
zentás creanças apanhadas vagati--
do pelas ruas e remetidas pelo
Juízo de Menores e respectiva de-
legada.

O Instituto tem capacidade e
acomodações para abrigar mil cre-
ancas. As trezentas que elberga
tém, além de uma sadia e farta
alimentação, oficinas onde devem
aprender um oficio. Para Isso,
existem oficinas de tecelagem, al-
fslato, mecânico, ferreiro, marco-
nelro, padeiro, etc.

Ainda mols:. para que o menor
que egressa dò Instituto o faça
completamente preparado paro a
vido honesta e utll, o Secretario
Geral do Educação Municipal, Co-
rónel Fio Borges, instalou ali umo
escola primaria, servida por pro-
fessores especializadas.

A administração e ensino pro-
fissional, foram confiados a fra-
dos franclscanos.

O Instituto é mantido pele be-
nemerencle das classes abastados
e pela cooperação popular.

Neste momento se organizam
comissões para angariar donatl-
vos, afim de qüe o.Instituto pos-
sa pagar o edlflelo que levantou
para alojar a escola primaria •
outras obras indispensáveis,

Para o manutenção dos trezen-
tos creanças Internados, ainda é
deficiente o que se angaria entre
as pessoas que sentem a grandto-
sldade desta obra- humanlterla •'
patriótica.Ha dias, numa roda'de amigo»,
dizia o Sr. Levi Mirando, chefe tem-
pórol e espiritual do Instituto :

— "Se coda uma senhora ou
senhorlta moradora no Rio de Ja-
nelro, desse apenas um óbulo de
dois mil réis mensais pora o In»-
tltuto, de ninguém mola.depen-
der Ia o sua manutenção".'

Al está. Sr. Secretario, uma eu-
gestão pare que esse brilhante •
popular matutino, inicio e vença
outra dos nobres componhas em
que se tem empenhado. — Cor*
dlalmente o antigo colega e pe-
trlclo — (a.) Carlos M. de Mar-
tf nes". '. . _ ¦

REGRESSOU DE MINAS
GERAIS O TITULAR

DA VIAÇÃO
Pelo trem N 2. regressou, hon-

teb, pela manhã, ao Rio, o se-
nhor Ministro da Vlaçao, Gene-
ral Mendonça Lima.

S. Ex. foi recebido na estação
de Alfredo Mala por crescido
numero de amigos e pelo ele-
mento oficial.

.*:*•
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ÉTICA
T~A~R~T~7V PAT ENTE 15 2

: EM COMBINAÇÃO PUBLICITÁRIA COMO "JORNAL DO |RASIL" EA ?*P. R. F.-4"

Peça uos estabelecia Z? T/ C A

administração:
AV. RIO BRANCO, 114 — 9» ANDAR

TEL. 42-4822'•IA 
KIO D B J AN EI R O

mmMmmmsmmmsmsmmmMmmm_m_mmm_______________

ALFAIATARIA E ARTI-
GOS PARA HOMENS

Importação direta. Carlos Pires
&', Miranda. Vendas á vista e a

praxo
Rua sio Ouvidor, 160 1.* andar

Tel. 22-6889

PÀNÍFIÒAÇAO E CON?
FEITARIA S. SEBASTIÃO
'Firulas-;-sorvetes;.-«frios; bebldasfir
na», conservas, etc. — Instala-

do em edifício especialmente-
construído- ,

410, RUA CONDE BONFIM, .430
:. «teia-.':' 48-0440 ç; 48-0072

XÀQUÈ COPACABANA
Poltronas para varanda.. Moveis
laqueados. Brinquedos, Carrinhos,

novidades
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 4J-A'Tel. 47-0952'

ARMAZÉM ELITE
GRANDE SORTIMENTO DE Ll-
QUIDOSE COMESTÍVEIS FINOS
40—RUA CORREIA OUTRÁ--40

;''' 
'¦'':'¦¦'¦_ Tel.;2.5-033Ò' 

"...'.,,

ARMAZÉM URANO
UQUIDOS E COMESTÍVEIS FINOS
<5 —» RUA DO MATOSO — «5

Vw --v -Tel. 26-2193-*:
"Torri* sé: «.sempre, ".Caie: Urano"

ARMAZÉM CRUZ DE
MALTA

Completo sortimento de gêneros,
bebidas'finos e conservas de alta

qualidade.
lil i— Ruo Lino Teixeira — 161

Tel. 28-7860

ARMAZÉM ADAMASTOR
Grandes variedades em gêneros'. 
alimentícios de. ).-¦,. qualidade

St — Rua Leandro Martin» — 58
'"..-¦' 

fel. -13-0856 -.

CASA CARDOSO
O mais conhecido estabelecimen-

to de material elétrico de
Copacabana

636—-Avenida Copacabana-—636
- Tels. 27-4141 0 27-6853'

TINTURARIA GUANA- .
BARA

Processo, especial de tirar lustro
cm Roupas de Cascmiras e Seda.

• Especialidade em Roupas d» :
:¦*• •• •- Senhora»-.* ¦:¦ ¦ '

12 — RÜA DO REZENDE —12
Tel. .22-2316 

'

GLORIA DO RIÀCHUELO
: Liquido» • Comestíveis' f inos. Ge-

. neros de ' ¦_,*_ qualidade.

AO CRUZEIRO DO SUL
Grande- armazém de líquidos e

comestíveis, gêneros de 1 .?... ¦

qualidade
PREÇOS BARATISSIMOS

242. RUA ARISTIDES LORO; 242
Tels. 28-0466 e 28-9960;

FARMÁCIA ÇOUTINHQ
Drogas e Perfumarias.. Aprimo-*' rado serviço de Receltuarios.

Entregas, rápidas a domicilio
98 - RUA CONDE IONFIM - 91

. Tel. 28-1993 .

FARMÁCIA CAPELLETI
— DROGAS ,E PERFUMARIAS —
ENTREGAS A DOMICILIO - ATÉ

AS ?2 HORAS
149 — RUA HUMAITA —• 149

Tel. 26-1048

ARMAZÉM MADRE DE
DEUS

- Casa especial de Comestíveis
.Molhados .finos. Conservas; de to-
das as qualidades e Vinhos rece-
bidos* diretamente,
I — Ladeira Madre de Dau» — t'."••¦''•' Tél. 

43-5191'

CAFÉ E ARMAZÉM V-8
Malhados finos, bebidas nacionais
e estrangeiros. Café moido a vis-

.. ta . do freguer

. 94, Rua Conde Bonfim, 94
¦é"li-i ¦ tel. 28-8139

CASA S. FRANCISCO
Armazém de secos e molhados.
Especialidade em Vinhos direta-

mente importados. •

174—SENADOR POMPEU—174
Tel. 43-1636

TABACARIA E CAFÉ'
EXPRESSO SONHO

DE OURO
Charutos em . caixa, preços sem
competidores. Cigarros e charu-

tòs de todas ás qualidades.
Galaria Cruxeiro n. I •—- Port»

• interna
Tel-.. 22-5524

DESPENSA RIO BRANCO
Líquidos e comestíveis finos.. B<-

bidas nacionais, e. estrangeiras

147 Rua Santa Crista

Tel. 43-1606

147

AÇOUGUE CENTRAL DE
INHAU'MA

CARNE DE 1.» QUALIDADE, DAS
' MELHORES PROCEDÊNCIAS

74.";-—; Rua Padre Janueria—- 7.4

412-—. Ru«' Riachualo
Tal. 22-3000

412

ARMAZÉM IDEAL
S»cos e molhados finos. Preços
nlodicos — Entrega; â domicilio
'l Capitão Jesus, 3 (Cachomby)

Meyer
'..., 

T»l, 29-1065

CASA SOUZA
Sortimento- variado de conservo»

• «rtigos de armassem de «ecos.'' e molhados
S5p —• Rua Cosme Telho — 250

""", ' 
Tá.'' 35-3314

183. Ladeira dos' Gnararapes, 1S3

FARMÁCIA SAO
FRANCISCO

Especialidades Farmacêuticas. Per-
fumaria» — Preços módicos —
Atende a qualquer, hora da noite

— Entrega a domicilio
420, R. S. Francisco Xavier. 420

Tel. 48-2042

ARMAZÉM
Líquidos

VERA CRUZ
Pre-e comestíveis finos,

ços baratissimos
368-B, R. A. Francisco Xavier

EM FRENTE AO GINÁSIO' VERA- CRUZ .
Tel. 28-7682

ATENÇÃO SNRS. AUTO-
MOBILISTAS .

O POSTO DB SERVIÇO •
Oa. Avenida Prlnceza Isabel —
esquina da Av. N. 8. de Copa»

cabana e, Gustavo Sampaio
Gazolina — Olcos — Lubriíiça-
çao — Concertos etc. Tudo, com

o Coupon ÉTICA

AO PUBLICO
NÃO DEIXEM PA^tA A ULTIMA HORA, A

TROCA DE "SEUS BÔNUS POR COUPONS NUME-
R.ÀDOS PARA O SORTEIO DE

30 DESTE MES
Aqui está para PRIMEIRO PRÊMIO

AÇOUGUE ATLÂNTICO
Carne da melhor, qualidade.de,
porco, carneiro, vitela, cabrito.
Aves 'abatidas, 

galinha, 
' 
pato*

frango, peru, e tudo' mais con-
cernente a este ramo de negocio.
919 — Rua Copacabana — 919

Tei. 27-2349 .
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PaARA ONDAS
CURTAS E LONGAS

Alcance Mundial
. de 550a 1700

— k il oc i c l os —*•

AO FORTE DE IRAJA' '
Grande barateiro -—. Vendas sõ a
dinheiro... Líquidos e comestíveis

ESTRADA. MONSENHOR FELIX,
751 — IRAM
Tel, 29-8726 

'','

, CAFÉ'"LITHO»
Único moido pelo sistema de pe-
dras. Sabor admirável. Entrega-

rápida a domicilio.
Rua Leopoldo, 257 —- Andarai

Tel; 48-1233

DESPENSA DAS FA»
MILIAS

¦Grande estabelecimento de co»
mestlveis finos, molhados e

conservas
373 — Rua 24 de Maio — 373

Tel. 48-3508 
'

BAZAR CARDOSO
Louças, vidros, cristais, cutelarias,
artigos para. presentes e brinque-

, dos a preços excepcionais
580, Avenida Copacabana, 580

Tel.'27.» 1550

ARMAZÉM FREI
FABIANO

LIQUIDOSE.COMESTÍVEIS FINOS

Rua Padr» Januário, 13, Inhaúma
Tel. 29-4143- .

CASA AVENIDA
FERRAGENS^ TINTAS, MADEI-
RAS E LOUÇAS. .A'mais bara-

teira do Brasil.

2.042- -Av. Suburbana-
. Tel. 29-4941

-2.042

Aviso aó Comercio e Industria de JUIZ DE FORA
Participamos que o nosso agente nasta cidade é o Snr. Antônio Guima-

rães Peralva, devidamente autorizado pela Fiscalização de Clubes e Sorteios.

FARMÁCIA ANDARAÍ - VACCANI
786.— Rua Barão de Mesquita — 786

V (ESQUINA DE; RÜA OOMES BRAGA)
Serviço médico dos Drs.: Wáldlr C. Loureiro, Welson
Cony, Renato Renato H. Batista,-Mario Feio, Ollvlo
Camilo de Almeida, Rosalvo de Moura e Ootavlano

:'¦'•' -:-.'.'¦,'-,' Dantas -
Serri.o liompopatlco A cargo do Dr. V. Sa Earp

ATEaíDE A QUALQUER HORA PELO
telefone 48-2377

BISCOITOS AMANTEI-
GADOS

Só da Crenierie Petropolis Deposito
Avenida Rio Branco ri. 9, 2° andar sala
278. Tel. 43-4753 — Exijam os Goupons

do Concurso ETICÁ em distribuição

ARMAZÉM FLOR DE MAIO
Casa de 1." ordem, comestíveis e mo-
lhados finos. Entregas a,domicilio. Pre- ..

ços sem competidor .'. .
770 —•» Rua Barão de Mesquita — 770-

Tel. 48-0795 , V •

ARMAZÉM: JPIRANGÂ
Líquidos e còrpestiveis finos.; Vinhos nà-

i ciónais e estrangeiros das melhores pro-
cadências

409 —- Rua Conselheiro Mayrink -—409
Tel. 48-4050

< ARMAZÉM BRASIL
AGENOR PEREIRA NOVO

Seeo» e molhados por atacado <e a varejo, bebidas nacional»
» estrangeiras, doces, conservas, etc. Comissões e

Consignações

348 — Rua Oliveira Botelho—- 348
Tel. 8222 Neves S. Gonçalo -—Niterói

FARMÁCIA SANTA' • •" ; ' MARIA ¦
Produtos quimlcos . e . farmaceuli-
cos dos melhores fabricantes ha-
cionais. e estrangeiros. Preços -de

Drogaria
3 67, Rua Barão d» Mtsquite, 367

Tel. 28-6946

TINTURARIA NOVA
YORK

Lavagem eletro química — Per-
feição é rapidez;— Especializada'em; vestidos, luvas',.:tapetes'

e cortinas.'
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 91-A

Tel. 27-2781

::-'VCASA ALVES
FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS,

PAPELARIA, OBJETOS DE
ESCRITÓRIO-

133, RUA CONDE IONFIM, 133
T.l. 28-0613 '•"'

AÇOUGUES JORGE
Especialidade em Carnes Brancas.
Tem sempre miúdos, aves abati-

das limpas,-dos melhores
procedências.

74-—Rua Siqueira Campo» — 74
. Te!. 27-0349

OREI DOS CABRITOS
Carnes, caça, ovos. Fornece a ho-
teis, internatos, hospitais. Mota-¦ douro de aves e pequenos

animais.
1S0 — Rua do Riachuelo 180

' Tels. 22-1353 e 42-5865

CASA LOANDA
Comestíveis e molhados- finos.

É o terror dos colegas. Vender
barato e servir bem, para verider
muito, é o lema desta conceitua-
da casa
158 — RÜA S. PEDRO —15»

Tel. 43-1704

PANIFICAÇAO IMPÉRIO
Pães de todas as qualidades. Bis-
coitos, Doces, Vinhos, Licores

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 65-A
: Tel. 27-3096

CAMISARIA E CHAPELA-
RIA MEYER

Camisas sob medida, pijamas,
meias e gravatas, chapéus de

palha e lebre chapéus Cury.
Rua Arquias Cordeiro, 271 Meyer

Tel. 29-3452

AÇOUGUE RIO LISBOA
Especialidade em carne de 1 -.•
qualidade. — Aves abatidas por

processos higiênicos
RÜA XAVIER DA SILVEIRA, 45• ,' : Tel. 27-7821

' ARMAZÉM NUNES.,
LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS FI-
NOS,. O MAIS BARATEIRO DA

ZONA
RUÁ SENHOR DOS PASSOS, 192

Tél. 43-2091

Panificação e Confeitaria N. S. DA AJUDA
COMPLETO SORTIMENTO DE BISCOITOS FINOS" P&o quente-d»» T á» 10. da manhi e as 15 horas

.'.. Praça da Freguesia- 9 — Tel.21
Filiaes: Praia da Guanabara, 205 Tel 22.

27 — RUA CAPANEMA — 27
(ILHA DO GOVERNADOR)

ARMAZÉM PARANÁ*
Gêneros alimentícios em geral,;
recebidos diretamente das melho-

res procedências
37—RÜA DÓS INVÁLIDOS—37

: Tel- 22-7563

ARMAZÉM DO SOL
COMESTÍVEIS,. CONSERVAS E

BEBIDAS FINAS.

250, Rua Cende d» ¦enfim, 250

Tel. 28-4323

CASA UNIÃO
Ferragens, tintas, louças, porce-
lanas, cristais, objetos de (anta-
ala para; presentes. • Papelaria, ar-

tlgos de eletricidade
32,, Rua Leopoldlna Rego, 32

TEL. 18-S14U
MATRIZ: R. Arqulas Cordeiro, 261

TBL. 39-1133

FARMÁCIA ALBERTO
Variado sortimento de Drogos

Nacionais, Estrangeiras e Perfu-
¦ marias; a preços de Drogaria.
Atende o qualquer hora da noite.
115 — AV. MEM DE SA — 115

Tel. 22-5981

CAFÉ' BILHARES
ORIENTE

Aberto até 1 hora da noite. Re-
feições ligeiros. Grande e moder-
no salão de bilhares — Tujague
155 — Rua 1> d» Março — 155

Tel. 23-2818

CASA UNIÃO
Ferragens, tintas, louças, porcela-
nas, cristais, objetos de fantasia
para presentes. Papelaria, artigos

dé ajetricidade
261, R. Arquias Cordeiro, 261

Tel. 29-1123
Filiei — Rua Lcpoldina Rigo, 32

Tel. 48-6142

BOMBEIRO ELE-
TRICISTA

Didimo Paes da Costa — Seção
da papelaria e brinquedos ..-—
Bombeiro hidráulico e eletricista

S, R. SSn Francisco Xavier, t,
TEL. 38-1116

LI NHOS
DESDE 10$0000 0 METRO |

^"rROPIGÀIS
TUSSORDESEDA

ETC. ETC.

159, Rua do Rosário, 159

_^?___,'^B *

Ri°I
OI
Ri

CASEMIRAS
A METRO :
COLOSSAL ;

VARIEDADE
.-: 

", 'A 
% ;

PREÇOS
EXCEPCIONAIS

159, Rua do Rosário, 159

PEDIDO PE INFORMAÇÕES DO
COMERCIO E INDUSTRIA.

Preencha os claros" deste ipéc-ftjo si c-jeséjcV
inscrever-se no "Grande Concurso Popular de
Propaganda Ética". -:

Nonie da firma............-. • *.*..... •....»•

Ramo de Industria ou Comercio.

Endereço .v.».

CIDADE ...... ,..;. ESTADO

F. OLIVEIRA & CIA. LTDA.
LÍQUIDOS E- comestíveis finos

ALTA QUALIDA D EB A IX OS PREÇOS

CASA MATRIZ—- RUA HUMAITA'. 150— TEL. 26-0398

F I L I A IS :
CASA RKGIA — R. Copacabana, «9* — Tele-

fone 47-3366
CASA OUV1IRA - R. Vlaconde Pir»Já, .86

Telefone 47-2377
CASA MAGESTADÜ — R. Vise. «íe Plrajá, 896

Telefone 47-0080 .
CASA LEBLON — Av. Ataulfo de Paiva, 201

" Pará evitar perda de tempo, só enviaremos os
detalhes a quem nos enviar os claros devidamente
preenchidos. ,

— Telefone 27-4919 **~C1*sÇMÍ '¦

m

ARMAZÉM S. VICENTE — R. Marquei d»
Sio Vicente, 20 — Telefone 27-0643

ARMAZÉM "IMPÉRIO — Praça Santos Du-
mont 118 — Telefone 27-0484.

CASA OLIVEIRA — R. Jardim Botânico, 701
— Telefone 26-8410

ARMAZÉM NOVO IDEAL — R. Maria Ang»-
llca, 84 — Telefone 26-0432

DESPENSA REAL — R. Humatta, 92 — Te-
lefone 26-2184

a.

1

1
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BANCO DO BRASIL
COMUCIO EXTERIOR

O _*rW.d.
nisterlo di
bllcAr õ
ri.eròiÒ —
de Janeiro.àsrA lmpõri

Íuatitià&ílm Ijn . • •
Em 193* ... .
Ein 1M7 ...
7Wor;Sm'HW:

Ém 1809 .- . . •
Km 1188 . . - •
Bm 1*87 ...
V-Iorfii» ttbrai:
Bm -"*»* •'
Sm I938 . . .
Em 1937 ...

t-tlible* 8a Ml-
J»_W»«i«e. !?"••
Hto «3- nosso eo-

x durante ob mesas
Julho.

fio
ulhc
fól A sçãulHl?:

_._.O.u03: mm
Coutos dh- . 'rt»,...

. J.899.5-5
3.1.2.272

. . 2,7*I7.09Í
tibrõs.oiiró

: aiietaiòo.
. . 218.0-.M0

Vkidr mtdiò

1939"1938
1937
,-Te:

quan

t|pr tbhèlatfa
Contos tiibrás

ouro
Í:P**.| 8.1».O-
1.00.1 7.10.0.

9í|| 7.1O.0.
_ ItMArUaò i, a**j*_i
di J6_-réftdOr'ad»m_ — .„..-_—.-, Saí,-

falor _*là,_,l_41nulú;.este »nè_ fctótó
*m mil rjl» .quanto «m qür3. Utd
* dê 3.584.0O0 llbrik esWrllAH
ouro.
'¦' Durante ô Sa-ahto nèriedô *'.*_-.
portaçló fòl i .'-_ulnt|*.
QuarUíHàdi: Tt
Bm 1239 . . •
Em 19.38 . . ¦ ¦
Bm- 1987 . .. .
Valor Am réis:
Bm 1939 • • .

Íra 
L938 ...

m 1937 . . .,.
Valor.,-» Horas:
Em 1989 ¦ •
Em 1938 . . .
Em 1937 .

totkeijtâitò,'
?.âS5-.227
2.164.049
1.828.443
.cp-jt*»*,...
3.282.077
-.936.903
2.021.187

Librás.òuró
32.058.000
20.683.000
25.918.000

f&rór "nídiò $or tonelada

ti* — Associajaó.db» Cdt-tt.Utariá
ClvlM» «l0 oé -Afiete-t. '__.-_ 

,— Pari 0 Hl*. 28 *-* tottAojtf l»a4
ria r> Iltttrtutó. Ttonlçp dè Prop*-

rlà

rii_
• Ul:

Pára d aí» }* - j__l»Adrdt_A;- CAleAdo O.uro a. *.. -...-.¦¦.
PiJra o .dtA 29 -;Bxt?Aordln|-

itèrenunc
CtuÉAdA BrAslleírA.

CompaublA KstràdA d* Fírró
Se 8. Jèü-nunq. . -'

õ ali 30;'—' oramarla —m
C_nv.

dtífej COMPRADO

õ èttró
neo dó.
Hno a

Cótnpra de fióntem
Ideai kht-rlòr s:".-.
Al» hahttfft . . '.

Mi
...b-isàtè.i
»M:9ii11*792

937:7838388

O Báttco do Brasil comprAv» o
òurò Aolóédado. em parra ou ,em
SSivlâô" nÜ.' «iUint»s cotib-és
iproslmidi-:.

- O à-ijüjti das íifiòedAi. qu*
vkrli BaüllôTT tomAao_.ftrmült{:
senti e ab no proprlci BaftSb póaé'ílr sik\\kao:__M__ . ..______.-'

TÉtANSFERENClAS DE
APOLieÈà

:#_Í
Uü Mv
Mtaiü

760*000

803801)0

Contos
"-.tbrag
36."rõ

8.12.0.
?,12.P.1.4;* "

Em 1.3B . . 1:277»
Em 1S3B . . y-MÍEm 193,7 ..,.,,.ljfiíÇ* , _..,¦-,,,.

.Tenaò éxplórtadò 18..">|<> m»ls„.ni
volume _ç morçSdórlií, .êq "çons*..
gulmos ^maum-énto . .1J2. of.no
valor ouro, por ter ò vilor. dê cada
tonelada, exportada diminuído na
média de uffia llbrk ouro.

¦ Eitt- óí drtriclpAls! artigos
*ijossa.,lmt»ort„ç_-, flgurahi os dese-

gulntes:

Carv-ó .". . '.'.'
Trlgõ 

' ¦', . . .-.
Oleo eo.mlj. .
Ga_oliçAu. ,.
Eerro^ èv Jtço .
Automóveis .
Veicuíòá.. ;.-•;
Maquinas, etc,
Prod.. quli-ilc-fe
Juta .....
LA

-7*362,382

3.1:«04
227.990
133.798

Í7..'â8
38.082
76.932
18.035

. 1,871
à puna salientar a

Cóüró
1.432!

412
626*m

J.1Ó7.
3.3?*-
1.047.

267
Í1'9.

gr AndeVa_. .
econçinl». qué cons.êulniòj fazéf
na Importaçío. do trigo devido !A
grande taal-a do. píéço deste j>rd-
duto, émborà A quantidade tenha
sido superlfir aos anos pã-sAdos,
eõiinó,, resulta
rismòs: .

dos seguintes alga'

7*óueíftçla . oiiro
1939 BI9.O42 1.4S2.000
1938. . 605.893 2.572.600
1937.. . 589.671 3.148.000
1936 , 520:112 2.383.000
1933,..,. ..;. 528.,£(26, 1,744.000

NAO, sioK.poIsH sòiuente _ós preços
dó café qué .baljs-ràm*. o,mfstno
aconteceu fo trigo qúe A Indlseuti-
1-élmen.tè Artigo, de,, primeira né-
eessldàde mais dp qúe . rúttláceíi,
apezAr. .<fa. 

'op.inlSb írti fcontririâ
dos nòSsos vàiõriBidòreii

. T.níé 0% krtt*òs .di-èjíportM-'
òe_piín íári» saliente os seguln-
tes: *__'• ' ¦ ;;. ,

Tons Mil
.i- .-.. t-óúto
487.692 1.309
232.816 5
B4.7S2
62'.*73 .

,'57'.810' 1
25J.771

6.306
1,5.504
I9.?6l

^h^nomlIàtlvBni
Aóuiicês . unif-rmlíAdi»' aé 5 

*>|« mludai y . .
Apülces uniraraiiaadàs

dé 1:000» 8?l? '..' . ... •
AfSolieéa TrAt»-lo d»,Bq-,

•àènUàltlví- ., -. . ,. •
Apol,!*». <íl*«SM.. Í-Ayt-soes dè 3 •i" ttlúdUi.•_o«l_l-.tlv_s,... ... ...
Ánolises. dtv*rsas '.tmiir

[\$ti ai i;000» í. *i*
nortjlnatlvás . . ......

OttrlétóSW,. rodo* \kc__i•¦¦a» TaSoi, s,»jí. aof-
Al-r"

ÍÜÕÍUOO

8oá»o0d

8IO30OO

isuiuiiú

PR.;Ç08 tik ÍElXÉ NAS
FfelKAS LIVRIÍS

¦ Vlkor»r_ó 
:k --*à-tl_ a» :íã íl; ú>

ti-ibrd. pata dlvèru-i. ispsa *s
dê ãèlxti AB,A'sb írt»nclpnAa6- d»
sliulntes tmóe mii-l-M--! .is-üòül. rlieço»

ayo
Atrai» *.. •; .. ijj»
áidVljte  ÍWJ0

'itAtA .. .. .. .... •• JWOQ_idRl-à .... .... .... SJWO
C_niafO*« grAudos  B»ÍOO
Mem m«í>Oí ....... 8*»0
lain. mludô. ;'. i\
QÍVA1..1J si.'.:¦' ••.••
Ofierelete.. .. .. .-.,
Chèrnè ...... ..
ÕacSrooa f '¦'• • .•„•. • •

Êjfrvtni» 
Ide llnlla)

dúvadõ .-r,'.',. .. • •
Shxova ., ......
Espada .-. .-. .. ••

OarSüB--..¦-.; ..'
airoúMta
LlrtguA-ò ",. .. .; ..
M4.ro .... .'.Vi. •¦
Namorado .. •. • •
Olfaête  '.;.
rststt :..'.:• ¦¦ ••'
Sfí??w" " " '•¦'
Wica-fàfta 

'.". '.'. '.'.
fàSSm. ¦¦¦¦•¦ ••
S§i>ÂitàbA .. .. -
Ronfcidòr.-. .. .. ..

Wfc.:\r:.".
Siàba .. .. .. ..
T_inli% ....*... ,.
Yérrfitlílo •• •• .¦>¦„..'•

^islíoramas
Nosa\ Aaeò^JtàiM _**

dé
As coíian;o4- deste, mercado

:, flrme.ã, cotándo-sê:
Hont

Pi'im*:r» t* kliM:
v^n_,éáòrU- ...;, .
f)òmpràdor*A. ; 408000
SntriríM . -.;.. . 8M
Cicaíidò * «Air*

•A .:..... ,7.100

sào
Ani

40*000
Ant.

8.80Ò
À èxlSténeià brcA Bor 18.900 sA
a, cdfttv- 18i4TO líà AAtèWd.r.
A éxdartAç-b virlfl.MÍA hôn.wnitetj, ,c3íitv_"."Í8i4l)b _,à7A.At»jf!at.

f>i: íffoo íAlrlíó* lViSõ"kli5Ã"-S_ra
.Jl-tlttiéiitD a* cònAubio 600 *k-

èWl»''80 Wl_%i í_y ;___>
-ClicA

JDO
61800

fc
31200
3630Q
38800
liõoo

açucAb
PBàNAViapóo

O «Èei-càáò ei. AcuÈir mos,tróu-sé
rtontèm iAtávèl. vigorando na Boi.
SA oUèkuilites èAtrebibs pòr 16 kl-
16»:

l»-,_teít..i . '
fem_»ok .. .iBrutas íéeoa

àátr-rÃíA,,.
ric> A èilrà

inl

%Ê__
44Í7U0
378200

icy

1700
, ...Nieot., ,
4»000 A 6*500Anterior :

ItlKtí .
4Í81U0
37f_00

1TI00
39.700 :3Ó.wò

*m

minai 'YèrrJ£^u|gsftÃj\l)

^GÓ^ÒRimNClAS^Foram anunciadas ás 'seguintes:

pàrà. .fqrinjijltnèn^- aê nlk.téirtàl»
constantes .dà* conTOçrehpla-. ¦ nu;-
rtéfoi 340 * Ml: Gr-JfiDí 28 e 11:
CdtólísAd. .«s.ícl«.. dé^Ço*^.
inscrições Abertoii em 2 8d0 corren-
»: (O. O. aaTrefeltura.de 23|0|39
pagina 8.Oã.). ,.- ..y.,,. .- ,. —;'— Pàrà fòrfi'celmêi\to Ofi mate-
rlàls conslàptès. dás eóncorrénclãA
ÓÁ, -:_ay_ 3,43, 'OrÚPí», 2 «,1). Cç-
p-tistl&o Especial de Compras, Ins-
crlcften aBértàs èm. 26.dQicórrent4;.
(O. O dà Prefeitura de 23|9|_9,
pagina; 8 '.g8^^^- _-v. ¦ . ,. i" "

_»Aí3M._lNTtíS DlÈÒLA-
RÂDOS

J<iro.: :. . ...- . ,..'-'; ...
Companhia Antar.tlca Paulista,

àla .30, 8 õ.l}. ,. 
' ¦'-, .... ,: .-.'Départaroéntó dA Fà?énd»- qeMlnss derals nò RIO de Janeiro.

7 ?|'P: 
'•. ¦ -.

Dlvtãen/là:
Itojàs Am"èH.»níi-i S. A., dlã 30,

^•0:-. 
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'" tttÈÇO DO OURO
O duro cóhtlnúà à .Aumentar Áe

VAlqr., 0U,_,'dé à*c.ôrdü, cdrti

peles

Café...

âlgodiò 
.

ouro* e
Cácaú
Carne*...
Madeiras .'¦ .
CSra.dé eirri.ub»
pumô.:...,.
OAs-__hÃk . .
BábAisB' . .
Mlnerlói _... „.../
Tortas óleatlnósás

L_ranJàS

Banãahs

, 29:073
432.738
125.907
Caixas

. ..8Ô3-11-

Cachos
-r-.i_.-_i_.

5)9
932
862
019
448
473
308
239
233
247
.100

. _,  . tpoilA
clássica efé *er ó ouro dé Valor fl
Xo.M moedas diminuojTi dé. valor.
..Aqui cstffQ ajt, tfotaçíés da 'çrtç*

#p oura .fino ém lto.ntli.iu,mm
1035
1936
1937
1938
1939 '('Seleto Aro)

128 3.
130 "
m "
143 ''

168 "

IO
8
3

4.
81
1 1!

23 DE SEI

» bonár**
*-"f _s-iüliibuA ètundr»»,

,,esr t#i .*-.„...
ttAiik slídnar»*,• HtraPorT. . .
tèg-tltt- . k 1..0-1-
Hirík dis ;?i_t i
«dM^tlsk »jbd_-

dte* dal. jdr £¦
ra^ia. .* iteiKonTCo. no*, ftsneot:
O» iniitòrfà. 

'"".,

1». .•'5» ,_H„ain»rc*.
pí B»ô*aa» .
Oa Ar-üiAph* .. •
Dé |_ifia._*'t''iri.m»_^: -
irúnaing f.'¦'£• .'Ni fuhdibg-Oí'0
Pundlng 1931,

17Í|.6» 176..-

, 77.50 a ià.50

4.Õ0.2»
Üi-àt

4.ÒÒ.ÒÕ

¦tójSfc, ügS
4 112 ,4 12

.* 1.1* * i|a

?unau
^ óji

, 3 7|)6
iia1»

. Hont
13-0-0
11-0-0

i'0-ó-ò
6-10-0

B7I1Í

y-Vftt;
13-0-0
lliO-0

iò-ò-ò
6-10-0

*L ..
A exlstenclA orça por 56.100 sa

_Òs, cohtrA 81.00Ó nó. Anterior,.
, '.v exportação. VçflflcAdà hon ten
íol: SOO Aacos RarA p „R|o dè JA'-
nêlrò . 4.000 pAíà Santos.

*¦

BOLSA

. Aeâes:
Boavl.ta ....

tt-ucua:
BÍAsll <-•••'..• .-.'•.
Comercio Jibm.
U RialKi oerils
Portuguf* pbrt.Idem nom. 1 :.-,
_ár -Biaslleirò ;
Uewantll.. . .-¦
-umjj«nbia» a*
ArgosiPlijniln.
coSfiAnçâ , ,,.U O Varejistas

bík ¦¦"¦¦*

au: írtitrí I .

, _ Idéiterro: .
AÍ. B., J.r.nlhl.
PaulUti . . . .

tibiant:
KrCll' Jnáliit. ,'.
PétrüpolltAna,,
América 

'pibrll'.

468*000' 4651POQ

1808000 .. _fi .

...KoU mk

-leoloSo «-ratou-
— «ooiuou

800*000

i-9*bbb ÍÍ7tóW
33U8UUU

#'4-01

Çdr-ovtaProgr4_-0

Ti

irfiífS

ira}Amérlc

ítéfáfos d

Ind.

!__t.

-"-Ò-KHJ.

1BÒÍÔ0O

980*000

4501000

éiióèp
330MO0

28oiobb

10*000

èiOWbb
23Ò8Q0Ò
220*000

O movimento verificado na apl-
sa-dfc .Viloréà fpl., hótt^m. .de. vulto
f-üibj. ,_çtfefc.iavtó,.y.rékUsandõjse
ntótcioí • ¦aeéinvoiyldd.s. -_ na.. ma
apóllc& di dlvldA. oUbliça, fteÃfi
b*rn. c;o)oéAçM_»„. rt.íjneí-, b .rnés:
s. téàdó verificado

jollces ao Re .•jamip.o.. A*. --n^ijlclnatai^»tlY.*}ram

pa.,mAÍô-,
am

lêsm-
nl as i>brlgA-
tónfl ,* *Sb»

_rSb_YÍ6*e_ ãô ReAjtislkmfentO Eco
nanüp,o., Aa ^«.iJlclRals -^«fAY__M«.
e>liAaà,è »* d* sórbèfò *^ih»l*|-
«7: RégÚlaiAtt). .tlfi?)és, a*, açôé* ,d8banco* «; as/dè compAnhlASi «Jm
^Jmtttures \mMdí$c\k_ eátK-

Is;. tuád,.cortrórtó* ,.**.»,* atò
ndáa t oferta* ém éeguida.

' .'ÜBJÜAS T_feã.AÍ)A,_ ;¦ .
~Íi>óMèi:.9a 

ü.niia.

4-1Ò-0 Í-0-0

2V6-O .4-0-0

a-0-0
3j10-6

5-0-0
2U0-0
4-0-0

ii-ò.6 íi-o-o
4-3-d

7.75

tei*.

6.00

373

219

pomn^rtndd A .lrtportàçla. expOrtaçip. durante :__ seti
»m anreço encontramos o s
resultado:

Ao com
è mesesseguinte

£ oítro-,
23.067,3-1
19,027.618

8..Ó29.9Í.

Exportação . .
Impó-v*çlo . .

Saldo - nàiíò favor

Comparin-o cóín ó'n ànoá knté-
rlores encontramos'

1938: déficit . .
1937: «ido . . .
1938: sáidó ...
1935:.saldo . .,.,

ReAU Agora aàt»

f.oUrp,.
. 928.680
4.378.127
4.320.107',.;M

nos ^jSérSrtií*. có^lnüir . AuméA.-tando _*¦< séldô, tfto nècésslrió
pira: rejularl_ar as nossas finan-
ça* • às nossas taxis cAmblil*, óú
sèi trànstornarA. outra v«_ ds esfor-
ços qilé 0 Oovérno e povo. éstAo f»r
sendo para debelar a crise é,tie nos
assolou hos Ataos passados.

•' - -ni '*' -».¦_» ¦ ,

CAJVIBIO
Rékulou hontem, 0 mérca.aõ, am-.osiclo «alma, eom a libra em de-

cllnló. Os. negócios verificados fo-
ram.^paériao», ...

o Btoeà.do arl-U Aluou A* tá-
gUC»_>bv.oílcUl - ComprAí -
LlbrA, 66*040 « 658930; dolàr,
l-AAOO-* pejo Argentlnjo, —, . .
.66**M»**Í*»1M: ,flóÍV,Sl*»SS0. 

'.'
Liiíi. ,__¦-_. "Bincai-iò rr -i uai-

798810 a.79*710; dolir. 19*940; es-cudo, »730: franco, .455; florim,
10*610; franco sutço, 4*515: florlm,
argentino, 4*790; belga 3*386; V,
marco, 6*100; . peso uruguaio, —
e ltrl. .1*020- eorfta.suéçi, 4*700

í."|ifMâ
,u.ll_901 6or-i.i
Ihdemo* par» nossa*ÇM^fe__á%°_in_§o?:

. Np. Brasil »s compras , de, .óurp
forabi iniciadas al3» «estáo sendo
feitas atualmente A 25*000 a £***-

¦ "¦¦ 
-. _-n__ 

-_¦'

ARGÈNTÍNA-BRÁS-L
. O lntercàiribró Argentino ÔrSaiÚsl.

1- ^úrante os primeiros sétâ méscii
aó anó CórréA» tol o , séjfqlnité;
conforme dados. publicados.. pelaDlréçlo 0-r'al dé Estatística dé
Buenos Alues:
Do Brasil:

cm .. ...
CAcaü ... , .
Herya m»tí
Arroz ,.. .
Iiirtrtl-s. -.'
Púnió .

rohèladàí

12.3*6
. 2:604.

.523

Pesos

1,8.533 6.733.32!)

3.800- 4.073.446

¦Çttjp;.,.19,i4.-„.3_i0

OonvèrsAo 1910,

çàttidújiii-,PéflérAl 5 •"•.:•,.
R:o dé. Janeira
-'faat,*,,#. . .
hahlA;5.->l» ...
*_-*:¦_ e.A,.c... .

Tltulbi Alvèr-
aos; '. • .,,
ettj. di S. pAul.o

Imp-* Pi-eche

Ôàrtfc.arLòÀd.n
, & Sduttt .. ;.êrMlllart T-_.ct.ton

llght'ü: Pd*er
. l-ed.. ..... . .

OcèAn.Çòàl *, _ , , _,..
, Wilsofi Wd_.-8-l-l0lj2 0.l-e 4 4

»BW_jl)ll_l"?Ir4c"-
tlon Ajeúce «

-¦_.4affltt«** Co-
tíá. • 5 .-•-**-"—.»-l--0---^-s*rtVé-

Ilbpe r:âl íJh-ml- , - ..
.- ç»i inci iít«. í-ô-lo íja 1---10 ii_
tièèOqídln» B*U- •

,w»y,Oo. Uml-
,.tetti,.,-i-_4. ..-
Rio de Janeiro

, cit. Pa*eyca.
Uoyd BAn-.ttd."A," Sbfiè*". .
CAbJés. & Wlçe-

less^Ltd. l"B"

Western .Teus-

Íràlih.Cô. 
lía.'[«.'aé..^. .

s.. Pàulá RAU-
*_lí Ço. Wd.
r^ltttól MirOTi-

ífáíros*., ;.,,;."K«1W
. vsiíoclt" ,. .. .
CònSol.,4 l|í?l»

èx-dlv.

3 Dãlformlradas, 200*
¦',. à 0iB ,,: ...,..-.,,..... .

132 Di, émlé, 1:0001 nom", 9 ld«?*i, Ao portador v
12 iaém . . ¦::..,,.. ...
74 Reiiust. econômico
.l:00pi*. 3»í° .,.•,.••'
37 Idçm, o;ll semestres
20 IdkBi.taim . . . . .

Ajjoiice» muntcipaii:

llí Emp. 1.Ó4. í 40-1-, üt
1,8 Ide*, lél7, 200*, í0!»
3b laem ld*m .... .

108 IdéAi, 1941, 300*. S»!1*

160*000
810*000
8oa|ouo
810*000

828*000,

í-om*

«li abí-
*/ímiõiáiçài
aráallélr* Oia-
-M|ll# '-,

D». S_ktòs pbH.Faém ldèm nOht
Belso Minèiri
, port. . . . . 425*000
açldb* 

... ;.,!;,:-.

HotéiA PÍÍaca; .
C_*a^pü*. .
e»ntar_fta,>, è.
sÇrv. Bôliéflth. ...... .. ,. ..;;*,:

hora . ,.. . 1:233*01» 1.230*000
t>30èntui*s:

_03»U00
I.0ÍÜUU

iio»ooò
. 6*000

416*000
. 4DWUU¦20U»5DO

' 
89*000

Bo»arlo esc. Caxambü . .
P. do SulBtttíd . . . .'-. •
P, dp, Noite TólnbBtl . . ..
L&cuhA. ése. Ajip. NásvUiiiilto
tt,ák Prata Matói-f-i ...
Ad__«ii«lA.«>-.. Kabm . . .
Ri aà Prata romoeifco . . .
P. iXèitt **6) Fírrapò¦'.•".
Pi dó Bül <4no ,-, . .... . -.
Japto ése. Bajitbd Hkrü. .
Oea-jvÃ ésç. Augustus. . .

gr* esc. F«,rráho

37
27
27
28
28
28
2a

30

cinavtilrlPv_Al*Íl*

p. do Sul Bii-ia.
P. Alés-r* e*<*. «„.,

ntúernla êáç, qÜmpfà .
1 da^Prátá Peru',,. .,. -.
. Orleans ês,. C_»éâéló

. VAPORSS A SAIR
P. Alegre «se. Jari . .... 28
Penedo esc. Itassúci.1. '..',., 3*
Pòrtò Alégíè cSh. Jati-ádélio. 25
inibltiibá eèc. .itaperuna . 2B

Íitonina 
esc. l*e;ius ..... 26

guná esc. Luiz 27.
PórtAlézà eác. Arasse .... 27
4-pkb éac. yurnoBitio , . . 37"" ;ré é»o. Itaquera ... 27

ilrk* éM. ArapuA . . 37
ri èsc. Arará . ... 27
ésc. Mex . . . . ,'i 27
et*. Lami ...';. 37

P. híékti «se. ro-nua-i ., . 37
R. ai ?{¦_.* Alm.iMbutii . 27
Pi Alégíiélic., Jiífiakiitvp ... • .27
ÃlÒ dA Prata Santos Maru. 27
It|._Té&p.- AtiÕèli., .. .,.,> . . 27

Birrfc dé Itapémlrlm.. Arãim. 3*
PU>l_£iãlA'8íc. Bôre X'. ;. . ,;, *
Pprtò AlegHs é*c. Capliiart. 2Í
Rlb. d* Pr At A AuiUitua ... 2t..
S, PrÃhb-M-ò *sC. rutdia . ; 28
P. Alegre éSC Cífe. A*-iafo . 2*
Bjilém esb, Cempéiro . ... 28
t_gu«A èsc. Sfo. Antônio . 28
Laguna esc. Oscar Pinho . 28
SUeclA éãc; í-crn' i . . , ; 28
Ciliftdíslb *sói Ifaberd:. í . .29

BíattcAéso. çpti... .¦> 39
Branca cgc, Butid ... 29

,é:çlfé.-.«e.i Quarafàu,-,,.. . 30
Ancouy.ér ésç, tfaràaiiger . 80¦;. 4a *?rAtà. A_veni}na .... 30
lélém _ae.'/.t..fmt*a ..... 30

AAAnçMpd
Édlllcadork *. .
Belas Artes, . .

Hkhui-tar*-.LAr BrâAIlélro .* 1 AmAric*
ArtlcA PAUl.

_WEa_-033000
187*000
93?OÒO

206(000

1.86*000

lónjanul*.
-J4-0ÜU

l:U.U*U00

,-r 18*«Ó0Ü
1<m*ooo

aOÕSõ.õ

Xle-

10-0-0 10-0-0

0-11-»
- súír-ò

0-13-0

2^2-.

T:CAFB'
AôVX *_***;

4-'.*i'Ò i.ís-ò

S7-1Ó-0 96-0-0

S6-.--Ó- 26-0-Ô

88-10-0 8S-1Õ-0

.62-0-0 63-Q-*

,p ráeroidp, \

Midélrt

iananÜ
IMvéraos.

è.l_B.248
Cóchoi

6..0-.658

6.243.862

4.435.-43
3.014.390

31.613.61*

Para Ò Brasil:

rónelftaili Pisos

a*
664.359

3.979
-4.812.691

559.370

6.227 747..1*

Tritó,.
Llnhàçá
Fàrlnbi
_. trigo ..
Kktrato . de

quebracho

Peras . . .ova:... • •
Diversos. ,

41.066.6*0
Ha -Jõli, úm jf./feít p»ra ,0 aáÔftdc a.446.443 pesos, lato é, cerca

dé 4o,p00..confes'

Wà, "1ÍV_Ç
sendo

1.329
1.337
4.378

273:736
307.527
986.970

.012.690

fôtòt_^r^ltl*lV'Wtertl_áiíoiaipíll: ..', .. , , ,,
,. t. „.. , aonté-nwit.fà-ii

Alt; en\ fe.tàAibro - >.l» 4.28
Idém etn Destembró 4.23 4.28
Jflém em .Março . 4.43 4.50
idím em MAio, ., .. , *.*7... i.ea

Ai ofértAs. ÍA* ttonteto denjop».
tram baixa dé.. .03 a , 10 ,eeat»
nor llttri. désd» :d; ultimo fecha-
Sento aíité mercado.

tiòtir^aa

,, Ro mercado db disponlv.l, tor ai»
AA éegulntei is ultupás eot»ç6«*
«ra pene» por 113 libra»; ...

, . . ,y Sont. ABt.
Pkri tlP6 iupèrlPr,'"_**_*,.. -. ._,. .. . . .38'- ,361.
Idem ldem 7, Rio . . 25|3 23 3

' TA*** DB COMPRAS

tlvr»' 3a%. d|V. 3_|t. C*Bo

i-írto íãáiaô t.aãso

^ ílírtò àEP
Ofielkl:

8|B. Alm
u»r» .

Dol»,. .
•iCM}.ul*» .

— . l*«4ÓO —

__B%ms;
.ví».,. —

Dólar'an»
ciai . . ->-
T*~"-à*f."*j" *°—-'*•

ASSEMBLlfk%k%. 5CÔKVÒ-
CADAS

£_«'* «M-nêiatfiM as íéguintei:

ÉPitr* 

ó itía 
*S. 

:—? ixtaãrainatí-
C-JX» d» *Hosplt.lUr"iç»o e Bo-rr6_A6i „Tub-rcnl03te. . . ,— Tka. _ aiA 28 — ExtraordlA»-

iPübiicaçõès recebidas
. BOtBtlM DA CÂMARA DE CO-

MERCfO AROlENTlíNO. BRASI-
liBIRA —¦ Numero de Agosto. Pú-
blica o primeiro Artigo a .Ouerra:depois deèxilóros fitos que a pró-vocAram '* as 'éon-éqúénclis quèdeli» poderio vir, Atrlbulrtao-a _
WiénéAtía a* ttm orgulho f _»_ qúelev» o mundo A ruína de *u* or-
HfãnltriçW. A aiísoltíçAo de todos
oi principio* ae abnegaçAo, de amor
- . ae, AolldArledade. que eram aéuaelementos d* ,viai e, At pr_.réttal,concilie: "An-ért«A 

_,_Í«ÍH>-___¥Alô entrarA no cpnnitè; jQhirlek
âUér exlitlr c dfséhvólver-ie em
pAa,.com. A pequena pdrçip aé f«-
liciai-u, * qak_o.-Amq.BL.po-M.ki»
pirar, de conformidade eofn . cnifc*
wm a. íBAtiçk, pia*™ • -jüwitp.-
Mossa salv.açlo.e nossa defesa u-
tio na mal* Intensa e completa
tolldirledadé americana". .-,Réfèf--k*-» revista » "ienim dóBrasil", ao CHA brasileiro e k nOVieónvehçAo rt» turlamó: publica umójequeno. eatuao «obre o "fumo a*
W-nla" e sobre k exportaçkó da¦¦fruti irgentin»". Estuda o novo

SANTOS
,o.'As_.cia'ó aa'íitóiSttii-**j jfeeBÍ)ulòntehi cilrfio, n-U» sí-Utntes ba-

1»
hontért
«èii . _ 
Tlpò 4, por 10 kllos.
Idém Anterior , , .

As éútr_a_A,oi;çarim por,30.131«áças. contra 59.413 no »nté-lor.
A éxlitencia fica luwim dlstrl-,

bulda: _ ...
tlvr> contém . ... â.3J7.8Ç»
ldem ahteclor.... . , 2 ..362.565

Ai.. íiiaas. \.rlíieiaas hwUm
fórin»: .74.830 sacAt PAI» ç»Jt*t«-dói Vniao* * 29.J07.na.a_» JSUÇBr
S»,:»:m',üm.íotAi 

aê, 104.33,7 fteks;
t.émbirguéi cónstkriim da 63.328^--i-ifW.^ ¦ ¦ 

. port,,*!* .Préf.eiturA.de B.
Í5 ldem dè Pòriò
lréTl|2<>|» .-.;:.. .
Apoltees estaduais:

186 Miiiás. 1934, 1* Í_riW

¦4»»_iÍlk»:;**A_a»_*_«a»j*' ,,
l.ilM.ia.em taía,.....-.

92 Mem ai 3- série 200*
-v, 7, «I» .,..„.. . .....
533 Idém, idemj.... . ,. •

40 Ml_Ai,. 1:000*1, 7*1»
. dèi,,. íq.2,43 ....

1.0 Jdénv, Idém ,,. ,.. . .
9 Idem, ldeth dec. 9511

l4l _,..J._uló, 1935,.5»|»
200« . .;..,...,..,.,..^

9 ia?ra Unlformlsadks
,. lMh .6*1»- p. hoj* .
5Í Idem. idém ....

U7 Idéói. Me» ... •• :
3 Prninl-uc. 106*, 8?|»

13 WéVn . . . . -. . .
«•I«í_V .' '. . .

Açóe» ái PÀnèoc

.00 Português, nom.

490*000
.661560
167*006

166.000

787*000

3Ò*Ó0Ò

144*000
142A.OO
.174*000rrüSoo
158Í0Ò0
138*300

808*000
kiqíOQO
810*000

198*000

1:023»
1:036*
1 :OS8*
82.000
82*300
63*000

i.o'*<èoo
18 M»r«ihtll¦¦-. . . .8383000
Açaü ks companhias:

12Ó ãii*p Minèit*, jòrí. 420*06,010 ps. de ^ntós,.nom, aaosopo750 M. S. Jeronimo . 178800,0
410 idem .... 176*000
200 Idem ....... 180*000
?50 i-eín . ¦'-.' •»¦'-¦. ... íSifooo
306 Idem ...... 182*000
100 Idem -. . ,. . ... 182*600
100 Idett, 30 ai-a v{Véh'a. l.S»600

Óébénti-ri-.:

13ar,»r»*llélró «»;? . 204*000
RTslni ., . .,,. ... . . 205*000
AiAj Paulista _»!•¦¦. 206*006

OLTIMÕiTiLANCBft

NOV»

c*Jr>*t porto ai»:

Oslhas. rtAfe l cfo^a, ^.. âfèg^ÇIÒ'

,rTVí$fc .- . .
O méreAdO, Uè café - dl_ponlvél.

f,-»"«l)Ifflü:-.-hdftÜx»;;"'e*tt,''íO**llJ|^
i«^,-S^té,,^d-4MfiykdJ*s.; aiAí
o-J.,i;ò4,"praç0s em;o_lçUhlo,;,ÍW.W»
tAÍay 5.'ti>- 7 n*. om.;.lk%.ÍSl^O

m

òONGURito paaa.p^púRtkíStem" ¦'¦

De ordem do Sr. Presidente, taçd publico que, de 37' do menem --irio -. 3|l0|193B. eütara. abertas- as inécrit-e* pira a concür-wr
a renUKar-só k pMrtlr de t dé outubro- vlúttouro. em local, oaortü-namente atiüuclado, d_stlttadtt ft adihlssào dé è_crltii"r_.lóflToaraservirem naa' agencias do lnter!-..

. As inscrições — observada • distrlbujçâ- abaixo —- si>.r8ó f«l-ta_.n_a hor»s do expediente externo, rto departamento do Fuiicio-
-SL1^.- i»«ta«?l# <|i*r«t_>.*s cándíd_to. qu* rtiaa_io-«r« c

Dia 3. — Candidatos de iniciai» K«„
Dia 38 —- Candidate- de iniciais Cap
Dia 20 — GahdWatos d. iAiblaia O » L •
Dia 30 —- Candidato* de iniciais M a O

Dlá 3 — Candidatos dé lntci»!*- 7 * r ¦
Bit, 3 — oand-daito-dé inlehk-» T A Z ..:

. eómente serfto inscritos caftdidato_ <fo K«„o máseuliiV".o concurso cónifar* das jítWi-. ee-Ulntoe. ob-erv*M« a «_•«em que serio raaUzádas: r . ,. j . ,...,...,,,,. !!•
— Aptld«_s Béíils ¦¦¦- ;¦- ¦ -¦?'?¦' ':-.'••.'.•«' 

ft
— Aptld.*-» esjftkiláls ¦--'<¦
— *Po«u_5|-i . 

,.' •.,.---.,. ,;

- S — Sreopti
. o — losiee

.". 7 — C-atabll44t_-

'fiíó 
provas elimlhatórlM:

J** • _-_SKiW_í;. Sé «6 <i_tò- d« «' «u-dUUt-»
- a).—AptM6*g

íer repíòvttlO êln t
b) — fôrttjjuêíi.c) — Arítmetle_i- ¦ -• • .,,,.:. ? "

E* í^Wléçidá.griduásSç d«. nota* á# t%i6 ,ÍÒ'i «."ò** («W)"." *;•*»!. mlJJlmô d. 60 IMi 6Sdk JíWWt «1-»<j con-run»-'dá. provas, u ¦--¦¦ ¦_
.,..-..... —-, candidato- sé fá._ j*éla média po©-«ri_».ob-ervados es segutates o-ê«ol-eh«i_: : «w«^ «iw«t«w.

-Sç.«tów**. •?..'• .'¦». a 
'. • -,'". 

''.'." :y.r'.:y. '
Arílmttica. .-  3 •-.^...

Çftljtaibilidade ...•.  5í*ranc*s .....-...;. ,.. -. . • .-¦•¦':•~íS.l*L-' •••• •• = .stjlkno-la. .soefáts .•,..;  2
; — Dktiloiíráttá ;...y... .....:_

ptt. tóJfclP*. *Plh:, bAHcA,:ás.
réla.:, V.ôdéràm--* d,é • tàktttl*
Íi,67i6

100

76 sacos A durante, a tArdé mils
3:007-..:.;rip.itotal, de- 4.683, contra
5.272 dé. Sa,badp.. ...... .-. -,
. O,nri*i*.c^q.fechou. caipiQ;.cotn o.
movimento estatístico seguinte:

MOVikÚNTÒ _>à âÒNTElí ,
Cotações

lü/ktlt*
14*3»¦¦i_*otoo"

• .,131

.ripa
n.p4 i". ...... .:
n. 4 ..•.:,.. .. ..
N. 5-..- '.•.!,-.. .-.'.:¦
N. 6 :;.. ..' .. ..'..
N-. N- 8..,,.. ...,.,..,

Alcí-ado. —,. Oaimq.,, . .,';_,..Vendas dó ai* — 4.683 sieili,
Vé3a_s,'<la;ai'a..^- A.27â._Satt-...,

Tipo .7, no àho passidó . .-. 13*806
. Pauto 'tíé.mêj de Setembro: ,,.,.Ckié tiomum . .... lÉféOO

Café fina . . . . . . 2*100
MO V llài_N,í*a_«STATlSTlCO

JJòtt
MleiígíAs Ê CÒN0ÒR-

BATAS•A, Afóréiro Mqrtin*.rr..X*lÁ.l}!}*
ai i.» vâf*,;cjive;, ípi ateíitugo
0 HquldatArlP é nbmeAdo .om *úí
biMtullãb, Akérwp «hãraak *t Oi».

J. _Sal4Wha PeizqtQ,/—\.p.l_Qlz
di 1.» yara Olyel deferiu o,pedi-
do d» pró'rro)jà.5o pãrA i flfif 1 11-
qüldaçaò di ihòssA, >

. Sób ã Btésiaéijcli flà, .Itll"! Ari
FrAnco reúnlu-sjp, hont'ei?n> ,*s19 ,hqi-AB, .em- àéssAò ól-dlfliArl.a,
o Trlbuóal dó Jurl.. "Pol apregoa-
ao i jutó-aa."_ ,ríu j-iiip^aÀ s"va-.•ÕleX:,du».-no:-'(USk^ia ;;ae,!;MAló.'íleSfflST io. .joltk K& :Sl.''-tof_k, esp»-'^dôod-.éjíb-sciia.a.i.fem' w« wi-t
renó ,b*aiaio,'íiltd S rUfc.-Wstttó, NAit
ítórnués,:, .. que ;exPÜSà* aceitar
suas própóstis de namoro é â
quem Jurérá matar, vér passar ft
refétttta- • í*air Marques lntorpe:
ló\l-a, entrando lçgo a _gr6dl»la,
itAiiral-do-a pela 'garganta; com o
évldéhte Iritulto- dé estrangulA-la.->A' 4éffe'a ,*Èsít:vé:-'W;éaí_o- do '*B-
vogado Rpnáto, Oâblzq. O réu,foi
ãpmilpàado .'A,sété "anos da prtao.

,.*.orS?í>1S*£ÍiO.è .<jrlèhtáçSo. do ò'ãp<n__iò'fi
-2]i0,._>P"_*0_r*^^:<*,C0' <UrIaWo ^elo" ptífí

bté o cph.ü.io.

c6nfitó* *6 ,é_-i»

'%&!&
quaisquer eíclárwijftímfóí _»¦

bepboldmíí (_.lna_) . .mp_jnA (Bio,) r.. .
teopoldlnA (E.Sahtô)MArltlffia lAIina») . .
MArJMma (Blol.. ... .Mirltlma (S. Pàulí»
C-botágém (Miais) .. .
Ckbotagem _.. Santo). >
Arm. Reg. Flumlnansi
3lo ....;-., ..... :..
Arm. . Reg. Espirito

Sinto . . ,.-: , ... .
TpAl

kkc>.
6.119
S.-72

- S7A
2.402

1.7Ü0

. :.-:3?i
-8,838

EDITAIS
,.., .-¦ • ¦-jDtTXE-^7^,

j Cizo -_ oút-itò bX paiM"_n\A' nn
Ve ó-fAOs _ ausíntoS

- , iCqrtórlp Uó 'Ausentes
O "Doutor '-0.6 -Pruiíenté, Bl^uelra,•Jíii*_ de DírMtó/èih. exercício, hi

Primeira VArã^ae (,'i'fS.q* e.. Av-
sentes tio Distrito Federal, etc:

, ,Mz.'éib,er.:i'0s,'flpp o, t>*^$Wltk
éj-Jt:- rfeAoÈanãa.prtça _Vwma.-i*w_^_Ss»!ío:mfci w^o^díi* *"k^tIr#eiiMi, dé dez por,.,cento __,rim ou

jàèih, Knó piiaadp . .
Desde ò, 1» dó mis . .
Dt í*>,de ..ulljo.,:. . .
Idèm ano. passado....
Kevèrtiao a..s£oc_ a«id»

1°. 8? J.VÜUo . . ...
fimoarques de Hontem:

Apaiiesa ak tinlko:
.,; l-JOOÕI:.--.»»'» ..'
OW. 'éMii,^*

lJi>' éWui ò-rt!
. 8,BI* y • ¦• •

laem (eautéU)
O., .aó. Poçtp.. .
fté» jus tamento

CfiofióÜsiGo •
Titulai ....Cautela . .... .
W«__. S_Í4_Y*en_

-10*000

812*000

610*000

OPn
'-»

ALGODÃO
UVEBPOOL

; oos .«amplos. « em seguia»ur uma e-po«içio do comercio..*».
íSelro» áe,iê jme-ís .dó .hó aprês-m-tou os resultados íegulhtés:

Pisos
ImpOrtAçAo
Ekportkçkõ

736.'00*:*3I
931.307.698

Siiaó. ,.  ,No tnèsmo. pérltído dé
193* honre u mdéficit d* . .' . .

201.1C4._34

41 .2*9.556

.Complètim
S6_» di-,.;.-!,

a i-<-.vi-,t>
cpmçrclals,

Infc.-m».

:. O aigodio . disponível bjíâsllélrp
fechou bofitem estável t em baixa
de , 02 pencé por libra.
S. PauIp "falr" hontem . 6.53
Ídem ldem. anterior... K„, 8.57'ern»mliuco-f»Jr". hontem 6.20
WcM .Jd«m antirta»,. ., „t ..*._I*t

O dl*ppni»*l norte americano
fechou ém bal.» de . 02 penei por
lUii1» .... . . ."Fullv. mlddling". hontem . 6.75
Idem idém. «fftsrWr,..-. > 8V77
.O produto norte.americano np

ttrAio acha-se em, baixa do . 09 a
.. 08 pence pór libra

. :TOr.tt-p . .
líem 1932 . I .
mi». 1Ú1. ...
Firrovliipn.nÁ,,. .

. Mu&çip»!»

Emp. 1914.'port*_fmiS.,ii9i7.pcrt

Dec. 1B26, idem.

S[c, 
1.334;. . .

em 3.204 . .
Deo l «'-a
Oéct i'«»'*¦
íaem 1.069
Déc. .9JSc. .fo»
».B. 2

838*000

1:08*4

Comp

808*000

810*660

808*000¦rasittoo
79.$000

826*060
824AU00
1:0*4*

•|»

1:028*000 _•_"_.,. Í„ 1:033»0Q0
1:083* 1:076*

1 :_3_. l:Ò3è*

490*000
137*0110

içoyuoo
163*1)00
lBUfUUU
190*000
idutuuv
1*3.000

494*006
iõ8kooo
150ÍOO0
167*000

Europa

ia*oi Arto, pâssádó . ,
Desde, q.i» do. 'ftXs . ,
XdéÀi gftó pá-çiíló„,'. 

'.
Meóos consumo loca)
Cafç doido ,.. .«-.. ... -
Revertido a existência
Propaganda . < . .

HAOAk
,16.9-53

200.268
.673 ..743
632.483

63.281

1.375

.Mi
JB3.383
tóB.fâl-
636.-65•300

ra;14t»nol»..s.,. vIdem ano passado
-MBARQIjífl DS OApk-

Em. 26 dó còftinti: '
.-Trleste:,... . '.. ,TÈéodpr Wllli ít C. ,A. JAboúr At C. . i.-..
Orhntéin-'& C, ....

. NOVA. Orleans:
MArcellno M. Filho ;Félli Fonseca S. A. .líoAarip; .
Qtnstelh ft.c.,: . ,A.C KlnUVjS. X, . . .
Cà-tro ailva &. O S,A.

Totái;

, SACA»
588,865
S8S.917

1.000
1.J1BB

637

230
600

825

.noticia, .tivetérô .qué
¦far*, Veüdído eto praça, ho .dl* 17
4 Ó&túWo, WokliÇo, logo 'Apob,!»
Sudletícli dejise dia,.A? 13,30 ha-
ris, i)o. Pilado d"a. íustlçi. a, tü*
Dóih Monüél, o predio « terreno. k
MÜia Qóna. CirlotA n, .S.perr
tanoébte. ap «çpóllo, de.Pedro. Zer
íírino SantáhA, c*^, flescílçsà,»KVallAçâó. «So ás '_'é_ro'-itek:. — Pre-
dlo terréó »lto A Travessa Dona
Bkrioti n-, »i F-eW-e-lf dé Irtj*.
tté íeitlô chalet. íendó de frente
dua'*» jinelas s entrada ao lado.
Oonatrúção dé frontal tijolos, por»tkla, de fnadelt. e coberto com
tc'*tfaa ttpó. francês-. Medindo, dé
litéiii 3.m35 e.de qomprlments,.
o corpo p.ifiotpal. 4*m.00v- E«n «é-
sulda puxilao mcdlntlo de lai_»-' 2,m00 e Ue cômp.lmeftto 3,m85.

t/lde-só 
'cm' uta cômodo a íóii-

ae otttio e telhr vi. Edlflcadó
eu terreno cereado de ArAme que
rriedò lO.ihao (dea iiietros) por.
_Ò,íh0. (trihta ftíetros). Cohíron-
ti pêlo lá^o _ire*itó, çonfi o. predio
n. 4 e pelo esquerdo com o de
n. 6. AVollàdO'ovn R6la9:í00k000
que, com _ abatlWiento dé a*2..pPr
cento, por ser em stgúnda praça,
fica rodrialdp a Réis 3,: 160*000
Itrés contos cecAto A Wncoenta iíill
rêís'), por 'tiuarito vai A.tyíAça.e'sérA entregue A qüénj mais...d'6r,
VcWa «a avaiiíUía. ,çpm.:ó. dis-
po-rSo. íftò .havendo mutante Par
ri A arremataçAO coih. o dito abi-
tlníehtó, Siri lriciontthéntl. Véndl-
dt \th tiasik pública pela «tolho.
oferta que 6 M. M', Jul- -Julgar
conveniente ió espolio. As.aespa»
sãs d», praça serAa.por cqntA do
afremVfahte.e.o píêçp di ArrétnaT
tiçla ,*sér& -recolhida t íàtxi aftio.-.
libml-ía. na fórmi «i 141. • ,^Paracónstir mandou passai 'o pre_»n-.
W _ wíAlB;dolB. ae Igual -tera: —

..,,,W.'* nítófeá-jlo' i nisie.-á.tói.óju» ó- òandldáié áprovido Ai-
iftnlso: 

S**u-i,tóe ¦^^.'^¦¦»^'W-»s;-é^*wSsT^^i4'

m^ê^wssm^msm íp__L«_ig| #$_$$$
para íuííirtir è

ir_vm^mimm_i7f___^^

iu ^___"^ji^L^__y^-i%^*«« i*^*** *i.-mmwsm'.4-«4_^íg_»
-¦««ÍL'-" t?'lila„?,i**!5í_''Vripim-jk lí ânôij . míiximà M 2» ín-
mF&SL (SW -?5l'llMíí' 'W»ytóf,*oW a,c*Wvl-_*'<-é idídé" verbottd-verbum do reíWtrò civil, feito ni> devido tâhjX); . , ;
rl^a,,.pü..aMU^nto,_upÍéterlò definitivo provando pléri* quttã.ióou Isenção, do. sej-viçb. militar: '. '.•'•.-
H-rf-r-^-fP.'---]1-..^^*™ -*è tóentidSdé, pá-iâáclit péls MtMidkde policiAi compêtèhtfe; ¦ *
_.vi___'*^ *nt**'8üé trfâ rétfátSs, com as dimensões 3x4 ctrlti-metros;

_¦ ¦$** :^^e}ecíà? ;<l_«-39* candidatos, ip.óvados e liÓfii.aàSs &obrtekm a Servir;, jSi&.^àib.mlhlrtb ae çtnfcÉ" iwjs,„ti_s< i_*ftçiA.
B^.i«4!J»^ ,Ç>r«n, «?«iwàl-í^,„s|Hao-lhes yeíJado. píeitèár, üntés™ à^^?.e#.o.P.ra-*..ttansíerèao_i mi òiims.tmià:. „'-,,,. ^Jgualdtíde dé.cbifiatóg-s, ttrj& prefèrencjâ pÜrâ 1, nâm-j*rÇípos cànaidat-i qü_ exibirem âiploma de coiitatíor oü guardi-livros.. - y, ,....-,...-,.:..¦ ¦ i. , ¦ -; '¦¦_:.-; ;'',,., O àlrtito á 

'nõnièàçfiã 
dos candidatos clasijlfiéâd!* sér* fliicfijppr defípitp m_se_ > contar .áà dítà, W/rejtll^Mg.-ító cMursó,..W-iíístéverà, pofct6hto;:sfc.£yh__S.á.fiO nao St v.líflcái- aehtrO flés_.

prãío..., , _<•,'¦! - --¦'¦----. - ¦-;:--

_-,- 
' Aijítfese -iltòvcfacpai^ <J*j Sh

,dl«s; cgntàa-A -Ja.data d»;.nomeaç_o. sbUpoh^ n», ijiita, de'"' 
'

a mesma sêm efelto_é, ,bem assim, cancelado o direito débfiiíia* aprovaçteiw cur-p..,, ....,,.;¦ i ,..;tito dè Jánelrb, dí Setéihbrp d- Í939;

l& ÜCAl,'
0-rçnte

PeÍ'a._l'ÀNC,Ò.b_> BR,»J3I_.,^ JDiréçáò GÍl-ílPedro UtenVonçà Limít — Superintendente
(fe 8-.UÒ

é assóalbaitos é kb.terrenr. em queestá eonstrutao 0 préttlb ifclnl»
descrito, o qual terreno méa» ihats
du théAos dea tnetro» de frente;
lçual largura na Unha doa, fun-
aos púí . 37. métl_*.",di éiiteh-íq,
bPnfrotttftnap pelo. :lAdp,, psquêtílo'-cóm p prédio .nuriVeto wr é pçiblado dlreltp tomo prédio numero
310 «A mesma rüá Silvio Tlbiriç-,
shtl_ei.,n»a denotamada Joio tió'-
pe*,.'sendo ' qüe o terreno ê cér-
oado na frente dé mi_*S. éótti aliás
traves de madeira.,pela lmportAn-
-tr. referida de. RélS 15:00o¥oao.
q.ue eom a ábAtiw-iéhtó ié_ki «eíp, % fica rertutildá ft Réis ti-è.e
contos é. quinhentos , AH , réte
(13:500*000). lrâo o» dtto^ bens' A

¦b'.%'ai

_,--P<UUi mldailn.:
ant. sm outubro .
lifeln _e,ni .*h<>lrp .
Idem em Março . .
Idém em Màlo . .

Hont. Ant
S.91
3.77
673
8.70.

t:f.
4.7Í
5.72'auvlTldlck.

-áftptò m6*trp)_".*è éklÃià, hav_-ft-
do ti»* eotArSes _-t_- d..O» a . 03
conte pór U-rki - -

'Aái-i-lck- fel-dUBii"
..üpland*,- .... i
Bnt, em Outubro .
laem ém J&nélro .
Idem ãp» Mtrrn .
Him ém Miio . .

Fée.

» oa
9.01
A. 66

Ant.
9.13
9.03
8.6S

l?7

íèíiiioo
106:
191

102*000

147*066
i_J»-V0
18**000

18990U0
200*000 190*000

950|U0U 
'-¦__

483*000 —

Petropolls 1919.
Olãkàl» 8 Pkulo

J*\* . . . . 1:U*L,
Übjraoa 45

Katiqu»is-
Rio 1:000* 8 «1»
RIO SOO-S.''!'' .
ttto. <HHI* port.

«,"1- , - •
9 PA0I6 OBlf' .

8 »j» . , . 1:026$0O0 1:023(000
_l.n«*l:UUU»iul*,

_. port. . . ..,.
Umas. knt úom.

A °1°
_li-» i:U00k.7-.. .

.ôrt. .. . . _1_W_0ttié. 10!»%, 7">|» iioèooo«S-Sfe-a-1-
liunseip 1 *sl _iu_t)a
kSúip.^asVi» 19W0
_tt„«k ita* soo* .

. a»!0 . . - - USÍ8U0
Me-» J<éD3_9,*||"- 171*300
iaetn Jdém 7 »!* isssíoo
Pern-íopuco. - . 8380Q0
P. Ale.'n.31r2»ié
Paraná. 3 .»,» .
Rí.U» * o,* . .

39UÕUUU —

560*0(10
'— 390*000

BUUAOIIU
7*7*000

«iteftbAftíT m Ã^VÇAlfi
..O. B^rôMíó ,ai AçüSár íuncíonôu
hontem, em condições calmas e
sem iltériçk- dé. pieçb*, -
, EntrAriWi ,.*4.SÇ3 sacos,, .«ondo3.6*3 de Cowipós '_ 1.000 tle Minis
Gerais. S-lrim 5.483 e flc.irim °em
deposito 12.314 iicos.

COTACÍdi%á'

Por
P».-

«o kllo*

«pnunki
50*060 _ Ali

..37*000 A 39*

QuilMidé»üfUiii a*namouce
Démerara .
Maéoavo .

MOViiMBNTO^DoVoRTO
EKTRADAS DE ANTE-HONTEM

De Santo» -7. Vapor nacional Afool.D» sta.. Is Abel — Vapor nnrüegu-s
. Jamaica,

Dé Jiemohvllle e èie-lA.i - V»-
por *merlcAno Mormiciul.SAÍDAS DE ANTE-HONTEM

Para Nova Orlean» e eacilai —
. .Vapor nAcionai Lages.
Pira çabsdelo . escalas — Vkp&r.. haotóiil »_haífrirt.t., ,Para AmsterdAm é escalas — Va-

por holandês. SaJJamt. .a^Spgj^_i.ií9irraM

que
J.ul»¦eráti publicado» é afixados no

liar do costume. Dado e passado
nesta tíldAdb do Ri. de Janeiro,
aps/íS.dlAS dp mei a» B.,t*nrtB-ò
do ahJ flé 1D3.9. m. jssmcto Btl-
legará* Marft: dé MaradaJA- escre.
venté. Jú^Améttt'Ad', ,,o.,.éioréVl., E
éj.,. tuli Gonslíba Afhmefro., «X»
crlvAo. ó súbsorevl. r-,O. Jul_.de
PlraftP. A) JOa- Prtta«n*& -*~"r*tétr-,
,r ¦ ... .Ef-rtini¦ ".' .,..;.,
D» -segúnd» praça cot., o Pi«0 #ao raiis. :i'b_iti»énto,,..fe8aV,.a-!,

10 % é súbsequen'. lellAo paravei«lt _ irrcmataoâo dos bebê,
penhoraaos a ípkó Vieira da 611»
va a, sua mulher Albertlna IJlei» 1
ra da Silva, por neélo Nogueira
Alves, de QllvelB»,. nos nutos d»
ejíecutlvo hlpptecarlp. r que.; portssf. 'Jul.ó.,.lnes é movido,, ns

. .foíníli Abaixo; .... .
O Dóutõr Mário, dos Passos MA-

Chado Montiélro, Jule eitt feiércflçlo
plono d» Sétima Pretória Cível ab
Distrito, .í-tl-sril, eic. ,-.-..._j'_

Fa.z saber a. todo* que o preseu-
té edital ae, 'iegunti praça, com o
praj-o.do vinte d_v f( .abftttenéhtp
légil di tí)vfr virem qüe ho HIA
Ía» 

Oútúwo ,do íprrénte. ihó,
s 14 horas, ape* a aunictabu de

estilo que so realizar* na respe-
çtlva.sáli deste Julio, A.rua D.
Manuel huraerr . 15. Edifício do
Prntorlo, o portolro.aóí auditórios
trark. a .pública pregAo de Véüdk
r arrematackp a quem mala aér

pra designado. 6 tariihèlh no locAl
JA menèlóniao, e quem os mesmos
pretender 'alrjjéttl-tar cómpjireçij. A
dita .praça, eclehté, üe qúe aé .A
raksnVa níó tioúveb lltltáhtes Serãoos alvdldps béni éubíhetlãoé.a lipl-
»o, lhaépehUèiitemehté « tesÇe'-
ctiv_ avaliação. A arrematação sé-
r*í feltimeaianté amhelró S vis-
ti ou flador ldon.-1 pór.3 dias.
Sira 

constar e chegar lio cbáhéel-
éhto da toUbh.a «Juem lnteres»

si', possa, mandei dar é passar o
presehtfc edital e outros de Igual
Jte.or ,qu»,.sério Aflikaps hOi.lu|iídf costume'e publicados pel§ lm-
•Mt-l.^Obvé «Oc inía &•&}'tembro d_ mil nôveç»ntb_ e -trinta
,»..nn'y«',.7E-.. Jptò.FSrt- Va.tUusnf,
escrevente Jurftmentftdo Ihterlho,
ho Impeaimento ocasional.'do et-01-1--8Í!, «upscrevb." — Mario,dosPassos Machado Monteiro.-:: EstA
çpnf-Thie. Pélb eÉDrivAó; Vosé Fá-
ria Ua Rocha. '¦" <aiS34

*' praça ,;,;;.•'.
^ptonlo. Teixeira, unlco .proprié-

tsvib aa.èstabéieéiraéntô. a» otití.-
qulm, íltó J hli.Ho. NüSSip A...:6'.
loJa'n. 4, comunica a eàtA prAça
qué'estiijdb. có'-itl-at'<dQ-pâri»':véh-"aér-:-*" ifsú . iiéfebclírio, '."Jf.-*, Fõfnin
^lás. aoül_ile»,-"Vem pedir A quem
sé Julgar. «SU çrécjor. ,0 obssqmí;
dÃ- 'aptéièntir' ***' -kH-k-.wntas
ité .0 dia 30 de -Setembl-o, par»iérérii liquidadas. ,. .-. .. .._... .•

Ríó dé Jaholro.. 23 Hé "Setéinbi-.o
di,l«39. — ANTÔNIO TEI-SETRA,

. , -. ¦ -. '_. '•'.¦:-.¦•. .:.. "_" ' 
(6S83

t»ERDIÍlA
' %fteÜ-Áè AÍÍ«a ..ipS.Uc-váttlBÍj
ro 476:S9-, db vllòt de-1 :boé*OOft
Jllroa- de 5% &0.ãjítt -. Dijc:. 4,3?0
db. 28-1-1902 pártenconté i Rosa
Vlêlri:. qés,tro,. -brüAletra.- ayiuy-j',Asl_crite' A rui COhaMé Btintlm
ri.-178. .., . .-¦.. 

¦.-; 
; 

",. 
. ,;-.

.Rio dé JAhéiíó. 23-di AgostAde
lS38. — ROSA VIEIRA ÇABTH^

Aleère * èaçiliv

30AO0O
134*000

185*000
197*500

142*UU0
174J000
1S8W0

82*300
-8S000

De vk.
srapuAM.— .Vapor ntclo-

Be Lonijr-s^e escala» — Vapor nu-
Vàpôr
Vipol-

,r\s_t^Xs frimpi _. .De. Baltlmpr* , e eéeila»
sueco Sçanío. . ..Dè Antuérpia e 4-O-íii —~_.abelga /Tabelo.

. SAI-DAS DE HONTEM
PAr* Buenos Air*» « ésoUAk "* Vi-

nor amerleAnó .wormacjul. , .Pira Atttohlna e èscAlãs — Vapor
..paelonsi.rittí. .....Para. IJverpool > eseills — Vippr

inglês Rrovíre.. ,.I P»r* Béléin e-eiefclks ^- V.apr ni-
20*000 clonM Magl,

e Aiiíõr lãpi* oferecer ,aS,lnia..aA
avalt_,ç»q db.JMs ir>,:0oó|0oo. "

..Petas grftçil cohceaidis. .Agra-_.çò. - DAVI. (28196

^o Aétím„São:,B_H*í'¦•
. AferA4e^0òlt;*í_tJto-í-i..K.1»úaiU'ai-
ria Rüa Ao Aràufb ..tirió. - (B80S6

Frçi Fabjatto fl. Cristo
Agradece Fannynha. -..,: .(21430

Ao Milagroso fhfi Fa]>l»nb
Asn-adece üma graça obtldA,. -x

3. 11. ¦ (84*4'¥& 
Sàioiano fl« Cristo

«¦.gfadBço «raça* alcançadas, r

Asiociação dos Propfic- §
tariÒS áe'Padaria do Rio

; WÍafiKrô :: |-"pRÀÇ;A 
TÍRÀbEMTÍè'."M-lfi -í>

,,:-X»DAR- ' if
.-; Ds prdem^.dp , Sr... .Çrèsldérité. _?'çtihvldp 

^-'ot'%' .Ã«-**oiil«Ü6è Ãürlfã ."-
s_ cbmparèçérém AAs.etnbléw Gf- S
ral Extraordinário, qüe. ie^réillzi-J-s'
IÍ na prpxima QlimtÜ^filra, 'áià"í>
M4k.'tíftt*_jpfj. 'corrente-.»>.; 1* |I_-ir_s.i 3Q,ftjlnütqSj pijfa tritéí. HK:t
kêjjUnt •_, Ordén\ .iófp)al.í,—. Díí-.j,"
c&nheclinen^ ap| sócjpà'."^» „*i- ._
iúrito do máximo interesse -cblí-Ç;
H^-jíÍí-m-" - 

'tsftü'* 
<-'.»->.-'V ,--_

(ft.) HIPOLlTÒ SOüaA HEBMIpA fe
1.» ie6re,tariij.,.'-

..--.; (Ó _ãl--_r

m
-- -'-gfe -

quebt-m ft abatimento legal dc.,10.,._
rtea ..redCusldi » Ríls 1S:506M00
(tré_é contos a..quinhentos mil
relil os ben» pennorados A. JoAb
V\ctt» da. SUva « %_.nus .mulher
Albertlna, Vieira do Silva por.De-cio Nogueira Alves , dé Oliveira,
nos aiitos Bo Executivo hipoteca-
rio què por. este Juízo lhes. è, mo-
Vido. oi quais .sio Ws Seguintes: 0
predio mnnero 308 ai-ruAJS" '

"-(•--íl**.. »ntl|tp, nliSíD-o >&,jsiiylo
Madurelra. edlfIcad". ratlrido, dé
pedra, cil è .tijolos e coberto, de
telhas tlpó francês, tendo um»
lãtiela na frente com colune» Iml-
tarido. «acádã, cóm uma v"ar»aaa
abertF. na frente, dua».portas..sen-
do uma dq lado -Sautrdò que.dAentrii-J» par.- a sala ds visitas,
dividido em dois áitjrtpSwjtVv, ço-Klnha» banheiro é privada lnter-
nos, eitindó oi cômodos forradps

-Mk
a»

. .çómuuíco. A Praça., i mal» a
quem Interétòar possa, que com-
prcl ap SI-.. Joio Vssconoèlo-, o
ütgoclo dé botequim, »lto. A rua
tare ,» deecmbaraçadc
Júlg_r credor queira Apresentar
Sé no praS» d» lei. s , -

r.io ae Janéito, ts a* sot«m
dc 1939. ARINO RAr-'60*1

:.i\\ffmivpi\, ,..,.;/¦¦. Salbmio Mlgiiel tendo, compra-
do O estâbeicclnicnto (ai-marl-hboi. sito k rú» Oojjí, n. 816, da
rixraa Meçh», Saio. convida a to-
dòs OS qUe s*o credores, devida-
re:nté habilitados, para »ptrõiín-
tiram. roU!, crsaiko» díhirii dé .43
(ilw. éob sénk d: nio Ihrs cãhsr
mais -ls nenhum» rcjlrmatao.

(34l3r

Cíiixa de ..òSp.taU-áçàp m
Socortò aos Tuberculosos ®

ASSEMBLtlA OERAL EXTRA- Si-... ,..,, _,. 
-rtÜblNAHIA , ., ..;§¦W cótópoajao, ás. w. Wji-l_-.ll**

.I87is;.:*;30-jav|-J*. *p.âJ?aS>'"í*fe-
. os airetores $ í.oclôs tunHadarét r.
em nil-nero legal, ita fbi-mi ib,v
Art.. 4<»„r iRtrll, è ."Jo*. EitA-.UtM.gr
SS,,Sl_ir«Í.IIV.1KTí»$i'
1, rua Buelto» Alfés P...173. _«:__Andar. sala. 2, ,iti«a :__s*e„..l4la ke»'i
ral extraordinária, para o seguinte.?..
...*i«i...JT-.aiaiçkP a* ei**|6i¦**_»»%
na. DlretPrli.,.,,,..-,...-. „Z~...;tF.
. ¦.*>.• -r' I^terfe*»» gerili « pteíl-g
taofto de cortU»; „-;
. Rio de Jahélro..21 de.Sétambroy
d. 1939..^-.SAPVAT0 ÕAKÇIBEI.--;?
ti, Secretario * ioeló ritilaAapr.•¦•i,;

... ;••---".¦•_ (íaooa.'?

Centro Bcricii-cntc PiiVIil
, . , .. .Coucbiro '.¦_ .-?
SEChETARU: RUA-*ü__«>a Al-S

,'..... ,RE3, H,. ,170 , iv-j.i
tendo- isíé Centro qi)e. ^UtrJ-.U

bujr,» 2-,ap,corrente,.pira áftapv'
SorAV.» 

d»U-da..fu.aaçAp>oci»lY
Véiiios donetiv-k..-a':-.4nliok- ao-i-

bcúa soclós, míhóre* Sé .%2._mo3,_.'
.convido Aa péssóAk lntereé-taAs _%enviarem a esta.secretaria,,Ate é*.
dia _S do.corrêAJUn os sVüs* réquerj- -.
menti- devldamint«,"*-a<)fcUat.ritA-:
ioi para "sítéín ihclüiaós hò ãbHilcr
ãuí s: rcsllc-rà. *;- ElPiJSS di> Sèt-i-iib-»-<*_-,»»*""_-íi>
O 5fcíU*tarlo, MANDEI. * VAZ ;r,

(i_ÍSBj

M

Wm^^^mM.
""*;"-- í ." 

"'C :>-';^' -¦»;.-."¦-

£^IÍ*V^J*».<*_Í_ $tâ.



I

k— lê
AVISO

participa-»* a toda» a» p«»sôo»
íu» tivorem c»rt6«» porá a f«»te

rio dia 37. 4 rua Dl«» d» Cru* Í3,
que á mesmo náo »e realizará em
virtude de náo ter chegado lm-
portanela alguma 4» máoi; da
dona d» ca«», — Jurema. (31611
CAIXA DE SOCORROS
DOS EMPREGADOS DA
COMPANHIA DE TRANS-
PORTE E CARRUAGENS
Sede: Rua Barão de S. Fe-

lix, 120 - Rio de J»i elro
De ordem do-Sr; Preslden-

te convido os Srs. associados
quites a comparecer a assem-
bléla geral ordinária, a reall-
?.ar-se no dia 26 do corrente,
ás 19 horas e 30 minutos, em
nossa sede social.

Ordem do dia: parágrafo
3° do artigo 52.

O Io Secretario, Antonlo^da
Coita Moreira. (15372

JORNAL DO BRASIL —. fERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1939

Centro-Beneficente Paiva
Conceição

SECRETARIA: RÜA BUENOS AI-
RES N. 170,,:.¦.;

Tendo este Centro que dlstrl-
taulr a 38 do corrente, para come-
morar' a data da fundação social,
diversos donativos a orfáos do»
seu» soclo», menores de 13 anos,
convido ás- pe»»oas interessadas a
enviarem a • eata aecretarla. até o
-dl" .'36- do corrente, o» «eus re-
querimento» devidamente do-
aumentados para serem incluídos
no sorteio que se reolisará.

Rio. 33 de Setembro de 1939. —
O Secretario, MANOEL VAZ.

... ....--¦ | ( lOZãB

Convocação dos sócios con?
tribuintes. remidos e pro-

prietarios do Grajaú
: Tennis Clube

De ordem do Sr. presidente
convoco.todos o», sócios Contrl-
bulntés. Remidos e Proprietários,
porá' a assembléia geral ordinária,
% ser -realizada no» dias: - •-•

36 • do- corrente (terça-feira), ás
30,30 horas, para o» sócios contrl-
bulnte» e remidos;

Quarta-feira, 37 do corrente, áa
30,30 horas, porá o» soclo» pro-
prleterlo».Ordem do dia:

Elelçáo dos' represcnantes para
o Conselho Deliberativo, que será
constituído na fôrma dos Esta-
tuto»,'para o blenló 1989-1941.

(o.) DALTO DE ALMEIDA RO-
CHA, 1.1 s«cretarlo.'í --V; (31473

ANÚNCIOS
Continuação da 4» pag.

ALUGUEL DE
CASAS E CÔMODOS
SANTA TERESA

SANTA 
TERESA — Aluga-se por

6006 a casa 4 rua Alm. ,AIex*n-
drlno 133, reformada, com saio, á
quartoa,.< coslnha, banheiro, quln-tal, etc, chaves á rua Maua 99,
informa-lo polo tel. 43-B3S9.

(31350)33
iene — Alugam-ee um quartoAOVty e um apartamento no Pa-
lacete Santa Cristina 41. Teleío-
nes 43-3681 e 33-3430. IMOBILIA-
RIA NORTE-SUL DO BRASIL,
LTDA. — Alíandega 41, 7° «nd.
Salas 713 e 714. Edlflolo Sulocop.

(083119)33

CATUMBI'*

ALUGA-SE 
o sobrado- da rua de

Oatumbl 133, com 3 quortos,duos salas, cozinha o banheiro, duas
áreas e um terraço; as chaves no
n. 125, Café Sousa, onde «o trata.

Grande Benemérita Loja
Capitular "Comercio"
Hole.'sessão especial,- assuntos

daC.M.P. Ce finanças.— O
secretario, Cristiano Machado..
:¦: . ¦ .. ,- (6070
Departamento da Fa-

renda de Minas Gerais,
no Rio de Janeiro

PAGAMENTOS DE JUROS
Serão pagas, neste Depar-

tamento, hoje, das 13.30 ás
15 horas,'correspondentes aos
.luros das apólices de 7 %, da
Serie C dò Empréstimo Mi-
neiro de Consolidação, venci-
dos em 31 de .Agosto ultimo
(Cupão n. 4), as relações até
o n. 1.355.

Rio de Janeiro, 26 de Se-
tembro de, 1939. . (34354

Montepio Geral de
Economia dos Servidores

do Estado
ASSEMBLÉIAS GERAIS

De ordem do Sr. presidente «
no» tçraíos dos artigos 66: o 67
dos Estatutos, s&o convocadas, ás

Ésserrbléios 
Gerais (Ordinária e

xtroordlnarlo). para o dia 30 do
corrente mes, em suá sede social,
4 Travessa das Belas Artes n. 15.

A Assembléia Geral 'Ordinária,
ás 3 horos ds tarde, para o fim
de eleger a Comlss&o de Tomada
de Contos . e ouvir o leitura dos
balanços dos anoá de 1937 e 1938,
a a Extraordinária, ás 4 horas da
tarde, em continuação das Assem-
blélss Gerais Extraordinárias nos
dios 6 e 13 do mês em curso, parao fim de reformar os Estatutos
da Instituição.

Rio. 33 de Setembro de 1939.— DR. A. DE SA' PEREIRA. Se-
cretario). (6365

$. A. frA PIpííípÃ"
Companhia Nacional de

Seguros Gerais e Aciden-
tes do Trabalho

De acordo corri o art. 24
dos Estatutos, convocam-se
os Srs. acionistas para uma
assembléia geral extraordina-
ria a realizar-se no dia 5
(cinco) de Outubro de 1939,ás 15 horas, nesta sede so-
ciai em São Paulo, á rua
Xavier de Toledo n. 14, 3o
andar, para o preenchimen-to de vaga na diretoria.

São Paulo, 28 dc Setembro
de 1939. >-¦

O PRESIDENTE.
. -. (34330

Irmandade do SS. Sa
cramenfo da Antiga Sé

(Arrendamento de
prédio na Avenida

Passos)
Na' Secretaria desta Irman-

dade, todos os dias úteis, das15 ás 17 - horas, encontrarão
os Srs. interessados a Mlnu-ta do contrato a ser assinado
para o arrendamento do pre-dio de 6 pavimentos, sito áAvenida Passos 48 e 48-A, de
propriedade desta Irmanda-
de. O prédio estará ás vistasdos Srs. pretendentes todos
os dias utels das 8 ás 17 ho-ras. A presente concorrência
será encerrada no dia 4 deOutubro p. futuro. —Secre-
taria. 20 de Setembro de 1939.— O Secretario, ALBERTO
BAUASAR PORTELA. (34374

LEILÕES
LEILÃO DE PENHORES

28 DE SETEMBRO
B. MOREIRA tt CIA.

ano imã oe camõxs n. 43Vitimo leilão d» liquidação da
Secçao d*r Penhores >

Ssrãi rendidas toda. as cau-tcla3 náo resgrtadas até á hora dole áo.- O catalogo será publicadono "Jornal do Comercio" no diodo lelláo. '. (8516

LEILÃO ~
DE PENHORES

LIQUIDAÇÃO
W DE SETMBRO DE 1939

n*SA JOSE' CAHEN
Rua Sii™ Jardim c. 1.

(5482

ALUGA-SE 
ót.mo armazém e «o-

brado, de. conitrução moderna,
& rua Itaplrú 153-A e B, as ohaves
estáo na casa 7. Trotar com o Sr.
Colhelros; A ¦ rua Sáo Pedro 199.
Tel. 43-4483. (15677)33

ALUGA-SE 
o sobrado do predlo,

com :dois andares, situado á
rua Catumbi n, 20, poro Uns co-
merolals,. como laboratórios,- esco-
Ias, pequenas industrias, etc, Tra-
tar no local', . . ¦'. .(30434)33

ALUGAM-SE. quorto e sala; á
r; Catumbi, 100, sobrado.

• - .- r. ¦, ¦ ... ; ,:,. :(21164)23

A 
LUOA-SB á Avenida Paulo do
Fwmun 604, "aparumanto 9,

com tre» quarto», <»1», eoalnh» o
banholro completo; aluguel 4008.
Tratar á rua Itaplrú 439. Rio
Comprido. (39499134

A 
LUOA-SE ou venderão o"predlo
dá rua Baráo de Petropoll» 89,

a tamllla de alto tratamento, co-
leglo, pensáo íamlllar, eto., tratar
* Praça 18 do Novembro 43, 2°
ondor, sala 309, com o Dr. Home-
ro, das 1» ás.17 hora», (36033)24

APARTAMENTOS 
— Alugam-

se .com 'dois. quarto», »ala»,
quarto de empregado, de írente e
trospasso-se o' co»trato do 6 me-
ce» de outro Igual. Edlílclo Ca-
voller; á Av.-Boulo de Prontln
n. 816. Tel'. 48-8026. (34416)34

APARTAMENTO 
— Trupaeaa-M

A rua Arlstldes Lobo n. 44,
apartamento 43, próximo á Had.
Lobo. (38163) 34

APARTAMENTO, pequeno, mas
multo' • luxuoso — Aluga-ae

para oasal' ou pessoa. *ó, por 3008
e taxas, é'de -írente, edlílclo novo
« multo confortável, tem garage,
á rua Joaquim Nabuco n. 51,P0»->
to 6, perto dá praia. (36167)21

PARTAMENTO,7 com- todas aa,
comodidades e conforto, am-

bundoncla dágua — Aluga-se. á
rua Guaicurús n. 88. As chaves
e informações no apto. 4.'Rio
Comprido; ¦ • ¦¦'-¦¦ (37359)34

A PARTAMENTO — Alugá-ao
*» apartamento com a quarto»,
sálá, saleta, .cozinha, banheiro,
quarto de empregada.e banheiro;
1 'Av. Baulo do Frontin,. 447,
apto. 6. ¦ . ', ¦ ',¦-. (37988)34

EDÍPICÍÓ 
Estortl, rua da Estrela

88, Rló Comprido — Alugam-
se 3 excelentes apartamentos com
eala, 3 quartos, banheiro, cozinha
e varanda.1 "Ratar! P. R. de Aqui-
no & Cia.'.Ltda. Av. Rio Branco
91, 6» and. Tel. 23-1830. (20891)24

ALUGA-SE 
'confortável aparta-

mento, . á rua dos Coqueiros
n. 28, sobrado. Chaves-por íavor
na loja. Tratar á rua Teofllo Ot-
tònl 33', fone 43-3489. (21007)23
¦ A LUGA-SE o -apartamento 3-B
**¦• da ¦travessa1 Navarro n. 51
(200. metros do ponto de 8100),
«ala,, dois quortos. bonhelro • com-
píeto, gás.etc' 380.. Deposito ou
flador.. As chaves estáo no local.
23-02*1'.' ,. . (41897)23

ALUGAM-SE 
duas sala», Juntos.

: para casal ou'pequena íaml-
lia, pôde lavar e cozinhar. Mais
dol» quartos para rapozes' óu ca-,
sol que trabalhe, foro. Lindo ' vis-
ta e náo f oito -ogua. Travessa
Navarro n. '51, apartamento 4,
Cotumbi (200 metros dò ponto de
8100) '.-."'• (15847)23

ALUGAM-SE 
uma solo e quarto

de Írente, o cosal sem filhos.
em caso de família, de respeito; á
rua Itaplrú n. 26. Exlgem-se re-
íerencias. - -.- - - ',. (6598)23

ALUGA-SE por 2008, cosa, com
saio,- quarto, cozinho, banhei-

ro, tres meses em deposito; á. rua
Itaplrú 173, c, 6; troto-se á ruo
José Hlglno 1».^ Telí_28-9073.

ALUGAM-SE 
solo e quarto, ln-

. dependentes' cóm direito á la-
vor e cozinhar; A ruá Z n. 10.
Catumbi. . (34180)33

ALUGA-SE 
um pequeno quor-

to, poro pessoa 'que trabalhe
íóro, ém predlo comi multo .'asseio
e ordem, com bastante acua. pre-
ço 608000; á - rua Eleoné de Al-
meida 45. Largo de Catumbi.
ALUGA-SE., á rua dos Coqueiros•"¦71. umá. morada eompletamen-

te moderna, com o conforto neces-
sarlo e n&o falta agua; ê no ponto
dos. bondes. ;,- (28047)23

Gl'TIMA 
casa, para -íamllla pe-'queno,. com dois quartos, ssla,

banheiro .completo, quintal etc,
aluga-se i rua General Golváo, 36.
Chaves com o vigia. — Itaplrú. . ,''. ¦ (28023)24
DOR motivo de doença,-traspas-
* so-se .o. contrato de 6 meses
da casa do ruo Sampaio Viana 19,
caso: 8. .tendo 2 quartos,, duos saias,
bantlielro' c-cozinhe, com íogáo
a gás, porão e todo» o» Utensílios
necessários, ¦ aluguel 3306000: tra-
tá-ss na mesma; ',-. (30733)24

RIO COMPRIDO — Alugam-se
apartamentos completamente

novos, com todas os comodidades
para íamillo de tratamento; & rua
Campos, da Paz 67; ver o tratar no
mesmo. (10601)34

PRAÇA DA BANDEIRA

ALUGA-SE 
com ou sem mobília,

á boa casa com garage, da rua
Comandante Cordeiro de , Tarla,
38, -"a íamillo de tratamento. Tra-
tar. no local. , (15171)29

ALUGAM-SÊ 
apartamentos, á

r. Marlz e Barros, 173: trata-
se no local. (37664)29

LU.GA-SE ótima cosa á r,, José
Lopes, 153 (Cordovll); ehavea

na mesma no n. 114;- tratar á
r. Barão de Iguateml, 86, c. l.i
Praça da Bandeira. (15467)39

ALUGA-SE 
em esplendida casa,

um apartamento com tres pe-
ços, banheiro e área e um quarto
confortável, com . pensão, a rua
Luclo de Mendonça 57, tem teleío-
ne e garage. , 

'. 
_, (11665)39

ALUGA-SE um» «al» d» fr«ult,
•"com aaoáda o Janela' A rua
do Matooo 111 i preço 1*06. ¦K. (39359)29

SALA 
* quarto d« frento — AlU-

gam-sf, para um eaiil. modo»-
to, serio, »om ma * penou ou rá-
dio, podo cozinhar e'lavar, preço1606, á rua Sotero do» Role 46,
próximo á Praça dá Bandeira.

(39593)39

SAO CRI8TOVAO

ALUGA-SE 
o predlo da rua'Ana

Nerl n. 109. Tratar á.rua. dá
Qltanda n. 301, sobrado, eom o
Sr. Agulnoldo. (11008)35

ALUOAMl-SE 
«oios desde 1001 o

quartos!, desde 909000, á rua
Dr. Si Prelro, 116: General • Bru-
oe, 345; General Canabarro, 44:
Marlz o Barros, 748; Tomaz. Coe-
lho, 30 a Estaclo de Sá, 153,

.-.-. ' - '. ¦ ¦' ;¦,¦'»• . .(11398)35

ALUOA-SE 
um quarto, em~eúá

nova e do íamllla do respeito,
td a casal ou senhoras qúe possam
dar boas Informações. Náo íalta
aguá; A rue Chaves Faria.55. Largo
da Cancela. B. Cristóvão. .•-.-.
i;:X<: "¦" -. '¦ V •-.'•¦ (6401)35

ALUGAM-SE 
cômodos,á rua Sáo

Lula Gonzaga 447. (11194)35

ALUGA-SK 
uma casa, á rua Par-

que 13,' parto da Quinta:da
Boo' Vista. - Trata-se na.. mesma,
n. 4. S. Crlatováo. (11883)38

ALUOA-*E 
uma oasa á rua Pe-

relra Lopes 46, entra' Pedreigu-
lho e Benfica, as ohaves no n. 18.
Trata-se-á rüa do. Senado 39, loja,¦ .,.; ¦'. . ; .. ,(6306)36

ALUGA-aB 
casa para tamllla de

tratamento, com 3 quorto»,
duas saias, oom gás, luz é'demais
dependências; á rua Saránui .33,
case 11, antigo Joekey Clube.

(31734)35

ALUGA-ÍSE 
uma grande eala de

írente; á rua^ Xmerenclana 38.
S. Cristóvão (34156)35

ALUGA-SE 
um bungalow pára

pequena - fomllla de trator
mien»; á. rua Teixeira, junor, 10.
Tratá-aéno.n. 8. ; . . (jl531.)3»,
ALUGAM-SE quorto e' solo ,a'¦£A casal 'sem filho» ou .' moços,

com ¦ ou, sem pensáo, em casa de
pequena família, tem todo o con-
íorto, não falta aguo; Avcnld»
Pedro II n. 334, caso 173: São
Crlstocão. '(3*295:) 35;

ALUGA-SE 
uma por 3708 e ta-

xas com todo comodidade; á r
Sáo Luis Gonzaga 316. Vilã. Tra-
tar nó 320 ou pelo tél. 28-9329.

(•28013)33

APARTAMENTOS 
— Alugam-se

grandes. -; confortáveis e oco-
bodos de construir, por. preçosmódicos!' á ruo dos Coqueiros. 39
e 35, próximos oo Lirgo de Ca-
tumbl. Inf. com o Sr. Manuel,
nó n. 35. Inf. pelos tels. 26-
0306 e 36-1257. .131032)23

CATUMBI 
¦— Alugo-se boo casa

encerado, com' 3 quartos, sola,
cozinho, etc. aluguel 200*: depo-
sito 8 meses; rua José. de Alencar
116: tráta-se á travessa Marieta
n. l. com Ismael. (32983)23'

CATUMBI 
— Aluga-se uma boa

caso com duos solos, 3 quar-- tos. um bom oulntal e ra»!s
deoendenclss: á rua Navarro 94.
Ver e trotar no mesmo rua no 7*.
com o Sr. José. (21447)23

CATUMBI 
— Aluga-se á rua

Gonçalves 91, du?» salas é um
casa com quarto, sala e cozinha:
tratar á rua Pereira Franco 103.

' '• '" "''" ¦' ' ' "'¦ (6385)23
:TTAPIRU' -^Ãlúga-se. á rua ríllet¦¦¦ n. 19, um apartamento com dois
quartos, duas salas, cozinho com
fogão a gás,, banheiro completo,
bom quintal e Jardim; não falta
aguo. (27151)23

ALUGAM-SE quartos, a casais ou
raoazes. poda lavar e cozinhar,

e uma* sala e quanto. Juntos, na
rua Marlz e Barros 300. em íren-
te á Bscola Normal. , (11611)29

ALUGAM-SE 
as lojas recem-con»-

truldas A rua' Paraíba 3, em
frente oo I. de Educação. In-
formações á ruo da Quitanda 20,
sala 705. Tel. 42-8353. (11938)29

RIO COMPRIDO

ALUGAM-SiE 
ótimos aparta-

mentos, completamente lnde-
pendentes, com saio. tres quar-
tos," banheiro, comoltto e. mala
dep-ndenrlos. ha*. Avenldo Mata-,
eanã n, 14, esquina da rua 6é-
nador Furtado, perto das Escolas
Normal e Wencesláu Braz. Com ,3
bondes A porta; Lins do Vasconce-
los, Engenho dé Díijtrò e Anda-
ral Leopoldo; distante 3 minutos'
dos bondes Jardim Zoológico e Al-
dela Campista. e dos Ônibus 32 e
25. Tratar na Bonbonhlére Minei-
rá; á ruo Gonçalves Dias n. 19.

(6514)39
ALUGA-SE 

o predlo n. 38,~da
rüa Luclo de Mendonça, três

salos, cinco quartos, colznho, bo-
nheiro. despensa, terraço e tan-
qüe. Aluguel e ta::as 5508. As
chaves estão no n. 36. (21333)29

LUGAM-SE saio e cozinha, ln-
dependente, por 1708000, um

bom quorto por 1008000 e outro
por 908000; o ruo . 'staclo de "Só
n. 158, sobrado. (29686)29

ALUGA-SE 
solos a 100(1 e 1208,' o

quartos a 706. 808 e «08000,
á rua Dr,- Sá Freire 116: General
Canabarro. .44; Oenerol Bruce,
345; Tomaz Coelho, 20; Santana,
83;. Riachuelo 373 e Estaclo de Sá
n. 155. .• (39885)25

ALUGA-SE 
o 1» andor do'pre-

dio do rua Joaquim Palhares
n. .459'(antigo ruo S. Cristóvão),
duos solos, três quartos, despen-
sa, etc. As chaves estão ns loja
Tel. 28-1720, não folto agua,

:••-•..;-,..¦"•-¦:¦;..•. (31591)25.
ALUGA-SE bom porão, três

**¦ quartos, solo' de- Jihtor, en
trodo Independente, o cosol édu
cado, com referencias,:,3108;- A- r
Oeneral Argólo n. 203. (21632)26

ALUGA-SE 
magnífico «obrado, á

ru» Barão de Mesquita 839.
oom * dormitório», dol» terraço*,
banheiro, oozlnha, eto, Aluguel
4001000. Vèr d»» l* á» 17 hora*:
tratar A Avenida P»»aos 30, com o
8r. Carvalho. (11693)26

ALUOA-SÊ 
a ciso II da rua

Araújo Lima- 129; trata-se A
rua General Gamara 357, Despa-
chante Freitas. (3746*)36

ALUOA-SE 
e eua da rua Leo-

poldo 41A, Andarol, com tres
•ola», 3' quartoa, varandas e de-
mal» dependência» a íamllla de
tratamonto. ' (34il27)36

ALUOAM-SE 
casas ,novas e Un-

d«» em pequena vila acabada
de construir, tem quintal,. pateo e
todo conforto moderno, 3 quar-
to» e «ala: A rua Leopoldo 329A.
bondo» aporta; (28026)26

A~ LUGA-SB um bom predlo em
. oentro de" terreno, A rua Arau-

Jo Llm», 175. Tem. 4 quortos, duas
salas e mais deoendenclss. Alu-
guel 5608 e 806 de toxas. Pôde aer
visto de 18 As 18 horas. (34356)26
A LUGA-SE umo casa nova; A r.

<*&¦ Barão de Mesquita n. 1027-C,
caio II. Tratar pelo tél, 38-0813,
cóm. Barbosa. - (31701)36

A LUGA-SE a' fomllla. de trata-
monto, confortável vlvenda, á

rua NIsla Floresta n. 73 (Barão-
de: Mesquita),, eom duas grande»salas, tres amplo» e arejados quar-to», cozinha, bonhelro completo,
despensa,' quarto para emnregada,
entrado paro. automóvel', etc. Pode
ser visto.; Pítço 5S0J000.''.' ,,', (21454)26

ALUGA-SE 
ótima oaaa,. recente-

. mente construída,. cor- todos
os . requisitos modernos, . 3 ¦ quar-
tos, duos solos, .cozinho e banhei-
rò completo, com lardim. e. quln-tal, ,á rua Silvo Teles. 64;. tratar
com o Sr. Luis, no local.

.•: ,138094)36
•A-LUGA-SE,um quarto com té-'•**¦ lefone, para casal'sém. íllhos
ou cavalheiro com responsablllda.
de; A ruo Barão de Mesquita, 611.

;'* 
' .. ' '. (33089) 36

ALÜOÁ-SIE 
um predlo, 

"com

du»» moradias Independentes,
tendo umo. ,du»« salas e 3 quar-to»:, banheiro convoleto é cozi-
nha « o outra uiha sala, dois
quartos, banheiro completo e t>e-
auen«-cozinho: á rua Lodlslau
Neto 30 e 20-A. transversal k- ruo
Uruguai, abertos das 9 ás 17 ho-
rns' _ _ (3*222)26

A" 
"iiOGA-SE 

ã rua Araújo «tlmo
n. 137. tranívaraal * r. B. de

Mesoulta.. uma aprazível casa. com
3 ssla», 3,quartos, banheiro e co-
zinha. 'As chave» estão no n.. 135;
aluguel 3008000 e 406 de taxes.
Treta-»e; com o Sr. Couto, ruo
Desembargador Izidro 13, oasa 12,
ÓÜ' peló.tel.,; 43-0174.1 (34141) 26

Apartamentos tcÜT^e™
qulsltos modernos e confortáveis'
ocobodos de construir nó edifício
á rua Ladlsláu Neto 60. esquina
de Pontes Correio, çom 3 espaço-
soe. quartos, sala com lustres, ba-
nholro completo de cór e cozinha
esplendida e varanda. Vêr e tratar
no .local. (32031)26

ALUGA-SE 
moderna residência

, de dois pavimentos. com duas
solos, 4 quartos, bonhelro de luxo,
etc. Pontes Correio 119, próximooo ponto do Uruguol. Tel. 47-1159.

(15320)26

ALUOAM-SE, 
em cosa de íaml-

Há, dolá quartos- porá cosal ou
ropozes do comercio. Cosa gran-
de. centro de terreno, poucos mo-
rodores: á rua Henrique Chaves
n. 5. Fone 28-3664, próximo oo
campo do. Vasca. (21597)25

ALUGA-SE 
uma sala o cozinha,

Independentes,. soalho de ta-
cos e outros quartos, em casa Um-
pa é sossegado, á rua Barão de Pe<-
tropolis 93, bondes á porta.

(20736)24
A LUGA-SE coso, construção no-

.a; á rua JaperI n. 70, perto da
Avenida Paulo de Prontln • com
Barão de Itapaglpe. Rio Comprl-
do. (27181)2*

ALUGA-SE 
a cosa da rua Mo-

tos Rodrigues n. 25, com hall.
três quartos,.sala, banheiro, cozi-
nha o quintal. A casa está em
pinturas e informa-se, por favor,
na padaria da esquina, (113*1)2*

ALUGA-SE 
o apartamento á rua

Salvador de Mendonça 123,
Independente, polo preço de 4808,
Inclusive taxos. Tratar A rua Ja-
peri 59, Rio Comprido. (115*1)2*

ALUGAM-SE quartos para casais
á rua Campos da Paz 338.

;¦•'*'-• (15711)3*
ALUOA-«SX um apartamento.com" com 3 quartos, sala, cozinha

e banholro completo; na Avenida
Paulo de Frontin n. 313-A. Tra-ta-se A rua Barão de Itapaglpe 76.

(31031)3*
ALUGA-SE um cômodo oü dois•**•¦•¦ cosal sem filhos, com dl-

relto a lavar e cozinhar. Rua
D. Ceclllo 16, casa 6, Rio Com-
prldo. (11576) 2*
ALUGA-SE um quarto de fren-**¦ te, em casa arejadlsslma, com

ou sem pensão, mobilado: A Ave-nlda Paulo do Frontin n. «67.
T01. 28-«3*l; (31913)3*

A LUGA-SE, em cosa de famlUa,**¦ sala de frente eom três «aca-
das, mais dois quartoa, salas, am-
pios o arejados. Um porão comtodRas »a comodidades precisas; r.Baráo de Petropolls n. 39.

. 
(215*6)2*

ALUGA-SE o sobrado da Praça
Condessa.de Prontln n. 40,

com três quartos, duas salos omais dependências. Rio Comprl-do- (21537)24
ALUGA-SE bonito apartamento"¦ com 3 quartas, sala. banheiro

oompleto, etc, á rua General Oál-
vão 26, aport. .3. Chaves e Infor-
maçõe» no 48¦¦ Itaplrú. (28033)24
ALUGA-SE uma boa casa A rua*• Santa Alexandrina 133, a» cha-

ves estáo no n. 134 da mesmoruo. Rio Comprido. (21581)24

ALUGA-SE 
o casal ou fomllla

de pessoas adultas, a casa 8.
da rua Ferreira Pontes n. 40, com
sola, dois quartos, bsnhelro com-
pleto, etc. toda pintada de novo.
Aluguel 3808. Contrato d: um
ano com flador ou deposito de
9008. As chaves, por obséquio, na
cas» 15. Trotar com Iberê, á ruo
,13'de M«lo n. 13. 1» ondor. Tele-
fone 33-7446, dos 16 « 30 ás 18horos. (16014124

A LUGAM-SE cômodos: de 808"i 14OÍ000 pir mês: á rua Bt-
ráo de Petroooll» 53 e Kstrelo 10.

Rio Comprido. (34193134

A LUGA-SE um quarto em c" i•f*- de fomllla, o casal eu o ra-
pazes, A rua do Matoso n. 38.
Praça da Bandelro. J, (28153)29

ALUGA-SE 
ótimo sobrodo, á r.

do Matoso n. 87; ' com três
quartos, três: salas, quarto de ba-
nho completo e raols dependen-
cias. Vêr. no mesmo. Trato* tele-,
fone 43-6542. (29598)29
ALÜQA-SE umo soltfde frente," com duas sacadas, uma Jane-la, com 5x4, com pensáo: o ruá

Marlz e Barros n. 975. (15939)39

ALUGA-SE 
umo solo mobilada,

v com ou sem pensáo, á rua do
Matoso_22, sob. (28092)39

ALUGAM-SE 
"quartos 

e" sálosTem
cosa de todo o respeito, A rua

Marlz e Barros 373. ¦ (29450)29

ALUGAM-SE 
um : quarto de 806

o uma sola por 1309, a casal
sem íllhos, podendo • lavar e cozi-
nhar; á rua Miguel do Frias, 35,
«obrado. (32093)39

ALUGAM-SE 
com bOa pensão,

um quarto para casal e umo
vago poro rapaz, em cosa de.todo
o respeito; á ruo do Mo toso. 135.

(39696)39

ALUGA-SE 
uma casa nova, á.rua

Iblturuna, 124, casa 6-A, com
três quarto», uma sala, cozinha. 2
banheiros e quintal. Aluguel 4308
Praça da Bandeira. (38303)29

ALUGA-SE quarto a casal de tra-
tamento e distinção, em resl-

dencla de outro Idôneo e máximo
respeito, cóm rafelçBos á mesa: A
rua Marlz e Barros 723. (21138)29
ALUGA-SE sala para casal que** trabalhe íóra, ou solteiro, em
casa de família p-auena; á ruo Se-
nador Furtado 108121. Praça da
Bandeira. (28118)29
A LUGA-SE umá solo, em casa de** uma senhora, o casal de res-

peito, pôde cozinhar; á rua Lula
Gama 14, casa V. perto do Colégio
Militar. (29638)29

ALUGA-SE 
uma vaga para um

moço solteiro que trabalhe no
comercio, em casa de' famlUa ¦ de
multo respeito: A rua do Matoso
n. 103, casa 12: para ver'• trator
doá 13 horas em diante. (28324)29

ALUGAM-SE 
saio e quorto, em

caso: de um casal * outro ca-
sal; á -rua Gotemburgo n. 51.
casa 5.: S. Cristóvão. (11733)25

A LUGAM-SE -.sola- e • quarto de
*A frente. " Independentes, •• alu-
gúel ¦ 1608000, ótima,- cozinha • «
grande quintal, á. rua Chaves Fa-
rio 107; esta ruá principia no
Largo da Cancela, Sáo Cristóvão.¦ '¦ - •¦- - ¦ :¦ -.;'.- -¦.(21*08)25

GRAJAU' 
— AlUfom-s» a loja

o morado da Avenida Engenhe.-
ro niohard, *, eom frente pára a»
ruas Teodoro da . SUva, Jardim
Zoológico o Barão de Bom Retiro
com bondei o Anlbus á port». o»
chave* ao lado. Trator á rua Car-
los de Carvalho, 17. loja.

. (11763)28-A

GRAJAU' 
— Predlo novo, oom 2

quarto»,'1 salão, cozinha * de-
mel» dependendo». Aluga-M por3808000 o 308000 de taxai. Sua
Oliveira Lima n. 18, chave* no
n. 17. (21340) 36A

GRAJAU' 
— Aluga-ee A r)ia Mea-

rim 17*,' oasa oóm dois pavl-mentos; em um trá» quorto»,'hall,banheiro em cOr e dois terraços;
em baixo, varanda, dua» »«!»», w.
C, copa, cozinha e quarto, íóra,
ãulntal, garage, W. O. o quartoo criado*. Tratar com. Pro * .oü
Afonso nelo telefone 22-8*31. -,

. . .. .. (21*23) 36A

GRAJAU' 
—.' Alugá'-*e' apártã-'

manto- oom 2' quartoe, banhei.
ro, cozinho e ' todo 'conforto', fo-
gão a gA». Ruá AroxA 80». Trotar
na mesma,. 2*0,' sem taxa». .-¦¦¦¦¦¦ :.".'.' (6903)36A
GRAJAU' 

— .Aluga-ae. o • 1« en-
dar do predlo á> rua- Barão do

Bom Retiro n. 614, com- 4' quar-to», dua» salas; bonhelro, cozinha,
fande 

varanda e garage.- Tratar
rua Primeiro d» Marco-, ¦ 90,- 2°

andar. • (81647)26A
T*í AREOHAL. .Jofíre. .33, alugam-"A se duas grandes .sala», em'cm*
nova e Confortável,, com mobília
o pensão de lá; ordem.. Dá-se pen-sáo á mesa e a. domicilio, para ca-
sais. Telef. 38-1383. Grajaú.' .- -¦¦¦'¦. (8*067)36A

O'TIMA 
casa cofcl todo' b Cônfor-

to - — Aluga-sé, á rüá Bòtocatú
n. 27, coso I, chaves nó coso IV;
tretor A ruo 'Luís dé Camões 8*,
dos 16 ás 17 horas ootn o .Sr. Nl-
cola. ... (31649.) 26-A

SALA 
DE FRONTE — Aluga-se

Independente, ¦ em - essa de fa-
mllla, o uma senhora ou, a- um
casal que trabalhem 'fora.' Dá-se
e pede-se referencia. Ru» Arorlpe
Júnior 37: '¦.-¦'. '• - -. (34387)26A'

VILA ISABEL

ALUGAM-SE a covolhelro», dpla
quartos, um pór 501000 e ou-

tro por 658000. á ruo Oito de De-
zembro 148, Vila Isabel, Junto ao
Corpo de Bombeiros. (15637>;27

ALUGA-SE 
umo- cosa, com dois

quortos e duas solos no VUa
Marinho, rua" Jorge Rudge' 147.
Tratar no caso 28. (2097*)'27
A LUGA-SE, o casa A ruaTÕõiãoFó**¦.' da Silva,- 700, »ob.,r com «Vquar-
tos, 2 salas e demais dependências;
chave» no 700, fundos, casa 2.' -''.' " 

_^ (11964)27

ALUGAM-SE 
2 «afãs Junt»a",em

sobrado no centro de grandechácara; á rua Visconde de Abaeté
n. 51. . (21279)27

ALUOA-SE 
uma boa tttt: -A ALUOA-m a eua da rua Alml-

.. ru* Sousa franco- 113. Chave» *A Ilnt* Cockron» 161. Chave»
ná cá»gV8- ' ' ' (28641)2? ¦" - - '

A LUGA-SE a e^a .da' ru» Ma-^*tl*» Atro* pi.pnik, (Io colégio
Independerei»; o». eh»v«* n» ea»álndep»nd»ncld» »*nu(n». , ch«vo» n» 

ALUOAM-SB «ala, quarta * eo-
. elnho lndipendentM, A e»sel

eom filhos. Av, 38 do Setembro
n. «07-A, cou *. .Vila Isabel.

(218**)27
ALUOAM-SB a* casas 4 e 13 da

Av. A- rua. Teodoro da Silve
3>13: acoboda* de pintor,' «om 3
qu«rto*."du*a «alas, eto., ohave* *
InformaçOH na cmi 18. (29532)27
ALUGAM-SE em cai» do íamllla,¦ uma aala a quarto Junto*: ár.
Sou»»' Franco .136' «ob. (38123)37

A PARTAÍOBNTO mobilado oom-^Vbxo: tra*p»s*á-so pór 526|000;ou oom mobílie por 4206."íoom
oal». dormitório,. oozlnha, amerl-cana;.: banholro' em' eór a grándéterraço coberto:- vista maanlflea
de-: fronte ¦ R«r»- -,a. - mar. PalácioBlalr;,.A ruiS 8.''C*S«»nte~Ioe.'
Telefone a8>01p0,' ... .¦". ,i.'(aflH»6) 9T
À! ruá D: Eulmlre ll8:;.ca*» XI

aluga-*ev. um '.bom quarto, *»•
1* e cozinha, om.ça»» de.umart-nhora «ó. a um. casal nm íllhj»,
aluguel ;=1Í0«. _; i ,; (6986)37

ALUGA-SE. 
üma .boa easáj èom

. tré»-. qilãrto».' e, ¦;««**: salos ¦ '.•
mal* - dependência», própria "para
reoldencla de. famUla de trate-',
mento; aluguel• 4008 'incluindo, os
taxo»; - A rua Barão' de 'Sv- 'Fron-,
cisco 348. Tratar ' A' Avenida :• 38
da Setembro 415- VUa ftabel. .'S;-,"¦". : ".".:,:,...-."¦-,"'qsogsiáj'
A LUGAM-SB bons .-¦ quarto». Jrron-«d»*''e 'pedueno)».- :Âv;H8;d*'Sá-

tembro 331,^Vlla Isabel.'(28064)27

ALDKAI 
CAMPISTA S rÃlugã-se'

ótima casa, A rüá Pereira Tíunea
n. 142, cóm tre» quartos; du«* »a-
lo* : e. .demais, dependência»; As
chave* no llscol:-Tratar éòm-Dovid
* Cia.', A. rua 'do Ouvidor- 71 e 73.
_'_> 

'. 
;?.'••'?* Li:-1' ¦: t(1.W8.'"^

CASA 
de" fomllla,"aluga ôtlmo e

contortavel quarto de frente»
casal ou rapaz,, tem ,teIéíófleV".A
ruo. Telxelro Soares-117, «ob.- Pra»'
ço da-Bandeira;:, • ' (34293)27

úacMA 2. Tratar 4 ru» Teofil»
Ottoni n. 88-A. T*lef. 33-5165.

(31034)36
A LUGA-8B boa essa, A rua Bon»** P»»tor, Chaves á rua Dáiém-

bargador- Izidro n. 95, apart. 101.
.....'.,. ¦¦• i (30986)38

A LUGAM-SE uma ul» de fronte¦"• e um quarto no* fundo», A
ru» Visconde d* Figueiredo 48.
Ttjuc»,..' (20788)28
AWOX-SS ótimo quarto, mobl-**¦ Udo a »«nh,or de tratamento, •
um :pequ»po ludopendente; A rüa
Uruguai 3*6. To\„Í8-78T5. ,
..'• •: ¦¦¦ i ';'. •¦¦¦ .¦.¦¦¦''. '(Sáiau^;

ALUGA-SB A rua-- Conde . de
Bopflm llitj ótimo -cao» par»fãfaIU»'do alto tratamento óom*»-

te qu»rto*. * «ala*'*'domai* do-
pendoncl**. Chave* no Armazéns
íèppelln. , 

' 
._ ' ' • (3*149)21

ALUãAM-SB~ótlmo* 
comode*, A'travoáia Navarro a. 50,' á 300

metro».do ponto d». 100 tél*.. Não
falta agua. -baitant*. ordem *. Uni-
poaa. ¥ref*r*m-»* . militar*» ou
funclQPárlo publico».. .(18868)38
ALUGA-SB uma casa eom cinco«¦ quarto*,,umá sola;'. A íuá Al-

mirante ,'Oavláo n,,M„ «obrado,
eiqulna .'de Haddock'. Lobo.' '232-.
Preço ,600H.' v .r ¦ ' '•' (18873)26
A.LUQA-B* uni'' oportimento, A¦**¦"rua-ÍDrj Otávio '¦ Kélly-». 40,

com ump.. »ála, .tH»'quanto», cozi-
n)ja » ¦pinheiro, .Ttot*;.** Ao lp-
e*l, oom'¦ o-'Br. Oliveira ou pelo te-
lotoné' y"-H59;. 

¦¦-'- ;."•'-'(3*268)28

APARTAMBNTOS 
— Alügom-so

os últimos em edifício ocaba-
dó dé construir A rüa Leopoldo
224, 3 quartos, sala, banheiro com-
pleto com' chuveiro tletrloo, cozi--
nha com fogão o gás e voranda,
Ver no local. Tratar A rua do Qul\
tando 164, 1» ondor. Tel. 43-1379.
Preço 430S000. (6521)26'

ALUGA-SE 
um quorto a casal

sem filhos, A rua S., Cristóvão
i:163, casa 37. (15968)25

ALUGA-SE 
um -apartamento

acabado de pintar, eom tres
Suartcs, 

sala e mais dependen-
o* por 3808000 e mais: 206000 de

taxas; A ruá Sousa Valente 20:
próximo ao Campo de S. Cris-
tovão:.- (34173)35

ALUGAM-SE quartos e. salas,-
. para cosais em predlo com

multa ordem e. bastante ogúa e
grandes áreas: preço» do 766,. 808
e 1006;" A ,r. S. Luis Gonzaga-. 308.(2948$)25

ALUGA-SE 
ótima ' casa ' nova,

com dois'quartos, sola, banhei-,
ro completo, fogão á íás e are»
gronde:. aluguel 3803000- o' taxas,
208000; A rua Ana Nerl 182/c. 53.
Inf._pelo tel._47-3831. (15810)26

ALUÒÁM-SE-úmTqnâfto grande,
com pensão,-e-uma' vaga pararapaz. Ruo 8. Cristóvão n. 848.

Tel. 28-5828.. (34272)25

Apartamentos-^-^
157, tendo garage. Preço tem ga-
rage: 4008 e taxas. Trotar: local
ou . tel. 28-391'6¦¦ ¦ ---.- ¦ (6038)26

LOJA 
— Alugo-se uma bóa loja

á rua José dó Patrocínio 97-B.
aluguel 4508 e todos oa Imposto».
Tratar: F..' R., de Aquino ft.' Clá.
Ltda. ,Av.j„Rlo Branco '9A,^6« and.
Telefono 23-1630. „• 

';'., .-JÍ.0ÓÍ;1) 26

QUARTO- 
independente.' e - mo-

deato, para casal, " com luz,
multa agua. bonde» A porta, -lu-
gar sossegado, 608; á rüo Lcopbl-
do 288, Andaral. (11869)26
DUA. Pontes Correio — Aluga-se** a casa-5 don. 214. Chaves
na cosa 6. Trator na Administra-
dor Urbs, A rua- do Rosário, 126,
1?. andar. (19935)26

ALUGA-SE 
ótima', residência

com magníficas acomodações-
para íamllla de tratamento;- pre-dio novo; á rua Derby Clube, 87.
Vèr e tratar no casa' 4 do tt. - 85',
da mesma rua. Pteco 6508000..' ..;-¦-. (37813)27

ALUGA-SE 
saio de frente, lnde-

pendeme, em cosa de senho-
ra de tratamento; Praça Baráo d*
Drummond n. 4. Vila -Isabel:
Com ou sem mobília, eom ou sem
;p>PSáqi.A-.- ;;--. ,. ^(16878)27:

Ã LUGA-SE por 6006, grande .o
-£A. belo sobrodo com nove como-
dos, varando, garage e quintal; a
rua Teodoro . da Silva - n. 475'
(ponto 8100. Boulevard) (15860)27'

Í>UA Pereira Soares — Alugam-
,¦" se cosas, com dol» e rtrea
quartos, cozinho e demots depen-
denclos, alugueis 2808 e .3206000,trotar no local, çom a Sr. Braga.
das 8 ás 12 horas. (6859)26
MJBáeaeaeasaBssssBSBMaasaàBf

GRAJAU'

ALUGA-SE 
um» casa, k nus José

Clemente, contendo trèe quor-
tos, duas salas,, duos, varandas,
quintal, etc, Iníorma-ee.. no 79.
Tratar .no ruo General Roca, 310.
Telefone 23-5313 • . '¦;¦"> (39699133

ALUGAM-SE 
. boas cisas lnde-

pendentes, lugar' sossegado; A
rua .Zef*rlnó Oliveira 30. S.'.Crls-
tovâo. . , ' (32059 Hg

ALUGA-SE quairto confortável
com duas Janelas, o rapazes

ou péssoss de respeito, qué tro-,
balhe fora: A rua Senador Alen-
car 131. Campo- de S. Cristóvão.- ' ' (29549)28

ALUGA-SE 
uma sala, para ca-

sal. Independente, com cozi-
nha. Trata-se á.rua de.S.CrlST
tovão 1092. Ponto de 100 réis;
próximo A r. Figueira de Melo.:¦¦:¦;, (28147123

ALUQA-SE pór . 1*06. grande
sala de frente.^Independente,

ém cosa de tamllla.. a cosol sem
filhos; A. ruo S.. Januário 13*.

(29687)25

CAJU' 
RETIRO ' — Aluga-se 1

porto com 5 metro» de eom-
prlmento. por 2 de lorgura, em
bom ponto para ,sapateiro, op
bombeiro ou usú au retratista,
treta-ee A' rua;Corlos Seldl 217,
Oajú Retiro, no mesmo porta. -.

(28181)28

DUAS 
sola» de frente, em cosa

ds cosol sem filhos, alugam-se
com direito, a oása todo. Rua Bela
510, casa 6. ,-. (3*I7*)25

S. 
Januário, 223 — Aluge-se «o-

la d* frente, entrada lndeoen-
delito. ' '- 

. ¦'- ¦ _ (15932123
Qfttt — Aluga-ae bom" * arejado""l'' quarto, muita agua', .bom
quinta! todo confirtó. lusror «au-
davel. Rua Pereira Lopes 13. quasl
á rua S. Luís Gonzagi, S. Cristo-
vão. - -(31991)25

ANDARAI'

DRAÇA DA BANDEIRA — AlU-*• g»-»e á rua Mariz é Barros 371,
casa 7 um amplo e arejado quor-to, .casa de família, trocam-se re-
ferencla*. _ ,- . (13089)38
QUARTOS 

— Aluram-ae do"l*.
Juntos ou separado*, era caia

de tamllla p*r» caiol. á Trave--**
Sâo Vicente 23. próximo »o Ma-
toso. . (33098)29

QUARTOS 
— Alugam-se 2 bona

um foro da casa 1008, encera-
co o independente, e outro mo-
bllado. 2008. tem gorage, em casa
de pequeno fomllla. troto-** dos
11 As 19 horos pelo telefone 22-
7905. (6336) 39

QUARTO 
— Alugo-se. bonito,

cloro * Independente, porocpsal. em cos» de féiriti». em bo-
nltn Tjreílo. nreçr» 9Q1O50: « ru*
do Matoso 117. Tel. 38-1758.

Am^mmmmÊtm^uammmmBmmm

ALUGAM-SE 
em casa d* fomllla

quarto* oom pensão, eom ou sem
movei*, dá-se marmita* » domicl-
Uo; á rua Baráo de Mesquita 736,
chamar D; Jullo pelo lon* A8-2556.

(11919)96
ALUGA-EE 

um» casa A rua Bar-;
retrós 88, essa 6. 2 quartos,

uma: aala * mil* dependonclis.
Alug»-»» o «p*rt. 101 d» rua Bar-
reiroa 80. 2 quartos, uma cala e
mais. dependências, ohaves porfavor no casa 3. . (6813)26

A LUGA-SB um quarto com todas¦f*-*» «erventlas a oasal em casa
de fomlllo de todo respeito, com
pensão, tem telefone: A rua Uni-
veraldade 2*. Andaral. (31688)28
A LUGA-SE uma casa para pe-¦**¦ quena famlUa de trotomento.

tendo bonhelro completo,- etc. A
rua Belo de S. Luís 39. cos* 6. —
Andaral. (6479126

Aliiors.co um ótimo' bungalowmuga>sccom t quartos, duos
solos o mais dependências, bom
qulntol, com entrado para auto-
movei. Rua. Aroxá 6*6, Ora Jaú.
Vêr o tratar • no mesmo.':"•.:.- 

(63**)26A

ALUGA-SE , apartamento chiei
. com sole,! 2. quartos, passo-

gem que serve de saleta de alino-
ço, cozinha, banheiro fino, arma-:
rios, grande área, antena, multo
agua, bondes, e ônibus ao lado,
280J000 e taxas.' Informações ate
ás. 11 horas, pelo tel. 42-9333 o
todo o dia, á rua Barão- do Bom
Retiro 439; bonbonnlére.'--.: ' :; (27703) 36-A

ALUGA-SE 
um quarto;- »• ruá:

Jorge Rudge n. 90, casa 2. ''. 
.:.-.' :¦¦ ¦-' -- (27*52)27-'

ALUGA-SE 
uma casa com Jordlm

com 3 quorto», duos salos, ba-
nheiro completo, á - rua José do
Patrocínio 38, Vila Isabel — Jardim
Zoológico. (ai6W))IT

ALUGAM-SE 
sala de frente do

769 mensais, só a ' um ou 2.
moços solteiros; á r. Petrocochl-
no, 81, Vila Isabel. (11886)27

ALUGA-SE por 1308000 um -bom
quarto, independente, o pessoadistinta, que trabalhe fora-, A rua

Rocha Fragoso 30, Vil» Isabel.'
(119*1)37

/COLÉGIO MILITAR',— J!uga-#e'
V Arúo-Générol Oanaborrq' 387-A,
casa I, duas sal»» e dói» quartos,cozinhai preço -3506000;:: trator '.nol
;ll,,'3Wi-C-!"; . . . , 115050)37>

EXCKLBUTB.rCASA 
~ Por' 300*.

. com 3 quartos, tluás solos,, bá-
nheiro completo.' cozinha '» 

gás. e'
Jordlm', ônibus * bondes ¦:A -porta.'
V«r d*a 11 As 17.hora», A' Ma iVl»-'
conde dé -Sorita -Isabel 19Í-A, *
tratori á rua -Teofllo- Ottoni ;,U*s
Tel. .«3-1296.' ¦¦¦¦¦,.-¦ -.(32015)27
/\[M4Ó.'..'' qüírto, 'Independente,
"do frente,'.cóm.'sguá,-còrretítt,
luz e . telefone, por .1008: 'Clima
soluberrlmo. Ônibus. e bondes Lins
Vasconcelos A. port»;- rüa Vllelo
Tavares. 3*3, casa 29; Tel. 43-1206.-.-:¦-¦ ,- :. ¦;'¦ ¦ ¦-. • .'--'';ií(3a018W7.

QUARTO :—' Aluga-«e,; ludopelj-** dente, em casa dé'péqUená fá-
mllla', a cavalheiros-dlstlnto»reom
ou.-sem eofé pela »;mánhãi'' preçomódico,- árua: Senador Nábüoói 18,'
Vila Isabel (ponto d«' 100 réis).': ¦--¦¦ ¦ :'X .-. 

" 'Tr (13639)27

SALA 
ou quarto mobilado, em

tíoo casa de família de todo 0
conforto, alúga-se A rua 8 de De-
zembro 75, Maracanã.'',-',- (4308)27.

SOBRADO 
¦—¦ iÁÍuga-*í| eom/tre*.

quartoe, du*s -eaios' ei grande
terraçp. A.' rua Martin* 10-A,.*s
choves .rio• ;Coníélt«rla.'. (34150)37

VILA 
Isabel '— Aluga-se boa c»?

»a. com tres'quortos, umo sái-
lá'« mojs dependências.! Trata-s*
á rua Torre* Homem 38A, ea*á V.-•' ' .-.(20675)27.

VILA 
ISABEL . —. Alügá-e» boo

easa. com dol* quarto», éolo,
quorto de banho,' pequena aale.to *
oulntal,' por' 3308000.: nó . bairro.
Neuaa; A'rua D. Márla 60: cosa 15.

i.- r¦.:.¦.¦ -•.¦"'.¦-¦' ¦;•-? rc2i3«p)27.

™ LUGA-SE quarto á moços ou a
" casal que trobolhe íóra,..A. r.
Aroujo Limo 185. VUa Isabel.

(28010)37
A LUGA-SE umo cosa nova, con-

",' íortavel, cem dois ' 
quartos,duas salas e-saleta, cozinha e bo-

nheiro comolet o. e qulntol; Arua
Torres Homem n. 22*. VUa Isa-
bel; tratar A ru» Senador Eueoblo
n. 98-B. (15602)27

ALUGA-SE 
um quorto lndepen-

dente, em casa de famUla, o
senhora.que trabalhe íóro; Arrua
D. Zulmira n, 118, casa 3-

(3*289)27

ALUGAM-SE 
as casos novas, com

todo o conforto moderno da
rua Campinas 101, casas I e IV,
Praça Verdun. Chaves na casa III,
por obséquio e trato-se pelo tele-
íone 25-096J. Aluguel 3008000.

ALUGA-SE poi' 4508, bóa casa,
reformada, cóm oito-cômodo»

grandes e qulntol; A rua Teodoro
do SUva n. 475 (ponto'8100, Bóu-
levard). '¦¦'..". (34275)27

ALUQA-SE por 2*38 e • taxais, ca-
so com doisi quartes, duas sa-

Ias, fogão o g&s, qulntol e Jordlm:
A rua Porto Alegre n. 25. depois
dp Jardim Zoológico: , (21624)37

ALUGA-SE 
umo easa nova, com

conforto; 3 quartos, duas só-
Ias e saletas, cozinha e banheiro
completo» e quintal: á ruá Torres
Homem. 33*; Vila Lia bel; Tratai
se A-rua Senador Euzeblo 98-B.

(15692)27

YILA 
Isabel — Aluga-se ca*'>

confortável' com 4 quarto»,
duas sala», Jardim o outra*.' do-
pendência»; rüá sossegada. o- coni
multa condução perto; Ar.- Einllla
Sampaio, «1. transversal a VI»-
condo de Santa Isabel e Teodoro
da SUva; chave» no eofé do- e*-
qulná com Teodeto da -Silva;- alu-
guel modlcb. ; ;:. (695T)J»7

TIJUCA
a_mA—mm—mmmB—w—m

ALUGA-SE 
ótimo quarto' em ea

sa de famUla, Com- ou *em
mobília. '¦ Exigem-»*-.reíeren.lis, "A
ru* Bela de São Luis 655- esquina
d» ruo Antonlo Salema: pér^ dt
Proço 'Saenz Peno

o: 'porta dá,
(10301)38

ALUGA-SE 
ótimo apartamento.

com áálá',-3 quarto», cozinha- •
banheiro; A rua Oliveira da. Silva
ns. 48 e- 54..Vere tratar ino
mesmo,' oom- o- Sr. Abel. (20185) 28

ALUGA-SE 
a pessoa ds trata-

ménto, casa coni dòls quartos,
duas sala. garage e dependências,
á rua Gurupl n. 81. Grajaú. Alu-
gúel 45080QO. Tratar A ruo Pon-
tes Correia 118, tel. 48-0827.

(11633)36-A

ALUGA-SE 
confortável coso de

3 pavimentos, A ruo Henrique
Morlse'66; caso 6. Acabamento
moderno. Local soluberrlmo. Ruo
ótimo. Chaves por fovor no c. 1.
Aluguel 4708000. Tratar com Lu-
cas, pelo tel. .33-3007. (.11544)36A

ALUGA-SE 
uma coso' com uma

sola; três quartos é mols dc-
pendências; á ruo Botucatú, 29.'
As chaves estão oo lodo. Tratar
pelojelv 27-3*33. (21519)26-A

ALUGA-SE 
uma coso á ruo Quo-

merim n. 7, apart. 2. Grajaú.
(11787)26-A

ALUOAM-SE 
apartamento* no-

vos, com dois quartos, saía.
quarto de empregado e demito dc-
pendenclos, A ruo Grajoú 241. Vêr
a qualquer hora. Aluguel 4001000
e com garage 4508000. Tratar com
o Dr. Azevedo. Tel. 43-4045.

(32013)26-A

ALUGA-SE por 3308000 o cen-
íortavel apartamento n. 3, á

rua Campinas 34-A, Gra.laú.
(38153)C5A

A LUOA-SE uma casa com dol»"• ouartos t coslrhi. agu» ejm
obundan-.i*. por ISOtOOO. na ru»

(1389JI39 Andaral 81. (11653)28 pelo tel. 47-0418.

CASA 
nova, com dois quartos,-duos sala», quarto, de- banho,

coslnha, íogáo a gis. Jardim <
quintal. Posso-se o resto do con-
trato de um ano. 4309 mensols:
á rua Botucatú. Grajoú. Infor-
maróea ha Casa Rindall; A rua do
Fauelo 70. Tel. 33-7899.'

(21103126

GRAJAU' 
— Aluga-ae, para faml-

Ua de tratamento, o andar ter-
reo de -predlo novo, rua Barão do
Bom Retiro 757-A. com 8 quartos
duas «lo*. bonhelro completo. W
C. separado, cozinha com arma-
rio*, filtro, quintal com quarto e
W. C. para empregada, pintura a
óleo. por 6308: tratar ao lado no
n. 759. oom o proprltorlo: ônibus
e bondes A porto. (15709)26-A

ALUGA-SE 
o confortarei * mo-

gnlílco ' predlo com duos. ao-
los, dois' quartos, copa,- bonhelro
completo, coslnha, despensa e bom

galinheiro 
c pomar, da ruo Barão

o Bom Retiro n,. 634; trator1 com
o Dr. Camacho, A rua Conde de
Bonfim 577, tel. .43-1171, .ou' á
Avenldo Rio Bronco .-n. 9. sala 143,
tel.. 23-2428. entre 13 e-17-lWos.

(21459)37

ALUGA-SE 
umo caso com ¦: seis

quartos . e duas solas, á ruo
Torres Homem n.. 8. Choves no
botequim da esquina; tratar ' á
rua Liclnlo Cardoso 323.

. 
¦ ' -.;.' (3J1Í3) 27

ALUGA-SB 
o ótimo predlo dá

rua Torres Homem n. 216,
VUa Isabel; em estado dé novo,
com duas salas, tres quartos e
demais dependências,, as-choves ho
n. 220 e trata-se. A rua. do 'Car-
mo n. 33; das 12 ás 13Í30 horas,
com o Sr. Santos^ [(21436)27

ALUGA-SE 
ótima c»sa com~dols

luortos. solo. demais' dependen-
cias, boo área: rua Jordlm 42 í-
Transversal Barão do Bom Retiro;

, (31872)27
LUGA-SE uma enJa de frente.

Independente,. com pensio - *
garage, em caso de senhora de tra-
tamento, á rua Visconde de Ita-
marati 7*. perto dó Colégio MUI-
'*£•.„ ¦':'-¦ (.18879127

ALÜGA-SB 
um quorto lndêptn-*

dente e uma cozinha; preço 908
mensal; á -rua Teodoro da SUva— Tratar 934-A,. fundos, cosa 1.

. (28226)27

^LUGA-SE ótima, residen-
cia com du» salas, dois

quartos, coiUiha, - banheiro
de luxo e de côr, quarto,e la-
trjnà de empresadaj- Jardim
etc.;-' Aluguel 550$. Ruá §Or
riano de Sousa 17, próximo
i Praça- Saene Pena. .'-¦-.'

ALUGArSE.,.uma,; 
ótima, gara** .

.. ...em.cua dé líamtllo; A rua H.
LóbO. -'269'. ¦':..-¦ ¦' •!-';"-; ^..¦¦(34839)38
A LUGA^SC-' arejado,. qüãrto.óosn

f*- Jbu.aém pénsãoícozlnljá. alemi,
em íomllíá. brasileiro.' Ver Av.
Páulóíd*-Prontlú '407.' Tel'. 48-
4696.-Nãb íalta >gu'o..' (34092)23
A LUGAM-SE 

"uai 
linda «alo.-d* -

-^.'írente ¦'¦ cóni - duas meadas *
duas JáneUs, um- quarto tambem'de írente um . pequeno,-nor-608,Independente; .-á rua' Sáinpolo
Ferroz $.35, proslmc A Hoddodc
Lobo. .••,;,,.- , - - (2-1533)28

A LU0AM-SE sal*, quorto ,é~co-*% zinha 'com' íogáo o gis'. tudo
Independente; A rua Juruparí,, 40. ,
Tljucg,. •;¦", :-, y,' '.- (21522)28

ALUGA-SE 
ótima. - casa, A rua.

- Conde-dé: Bonílm n. 546,cji-,
sa' 27, cóm- dois' quortos, du»* •*>
Ias,, banheiro completo, cozinha,
W. C, quorto para empregado.
Are» o'o«quèno>Jardim. Aluguel'
4708.' Trota-»». no .looal.'..' 'Oütrà*'
Informações .pelo tel': ,-38-1587'.' .?'

¦ ¦• ¦¦¦'¦',- -,.''.'.:, '¦¦¦"".•.:.•'.' (3*304)a»:

ALUGAiSE' 
bom quartoípáxá. ea-

sái óu solteiro, cóm direito a'
eozlhhaf,'* lavar, terq teléíôhs: .A:
rüa pellx.dá Cunl)á 33.. (34368)28

•SE bpm sobrado com
düás salas e -3. quartos,' bom,

terraço, próximo-á- Praç»'Saen?
Pena, á.rua Coátá Pereiro '31', As
chové» rio ondor terreo.' Tel'. *3-
*W________X. ' '.¦'" ^OWSjB,'

ALUGAM.SE 
excelente* «alá*; •

quartos, podendo lavar'« oo-
zlnhar, á rua Had., Lobo nl' 800,
e.ru* Conde dé Bonfim 123. .--¦¦•¦••' -" .'• '(3*370)28

ALUGA-SE,á 
rua Zamenhoí .59.

apartamento 101, tendo dot»
quartos:':duos s*l««, cozinho, ,ta»- ¦
nhelró .completo',» .- quintal^ Cpor
4008000¦'•« taxa». Tratar á rua dá
Aéíéínbléla^ n-^-eB,.:!». áhdar. -Te-
lofoné. .22-081*,. Silveira,Fehove»
,no^ apartamento 201. ¦' :.¦ (18975>28

o ..prèdilo'. »lto .'.*•¦ ru»
Urbano.. Duarte n. 7, TIJue».

Aluguel 6008000'. Tel. '37-4309.'.. .;..;; ,.'>'.;'Ç:^^>';,y*^.-.((2807l9)2«

ALUOA-SE 
* casa do Estrada

.. SNóí*," da Tljüéá.n.' '424,' tem
vlglá, tratar A ruá do Corloco 54-A
1° andar. Teleíone.43-7860.'"- fl?-'... .:-¦¦¦(, ,-..i7 y ' .'-¦'."¦> ^(34868)28'.

ALUGA-SE 
éonfortovel , casa fia

•Tljye*,.':do'ls pávlmentos.Tjçin-eo quartos, -duas salas, - gránd*
quintal _ e multa ..água, 7008000.'contrato de dois ane».- Paako-«»
o teleíone. Ver •« .trator, dos -,13 fà
á»(18 horas, A ru* 'VálpáTálao 57*'.-
Telefón».-*9-.a83a. . 

'' (3*303) 38,

ALUGAM-SE quartos, á rua Jcsé 
'•

tHlglnb. fcy 353. (3*393X38

ALUGA-SÊ: 
um 

"ótlmó. 
quarto' d*

. ..Írente, êom-todo oicórifórto
pára. famUla, podendo lavar,- o. co-
zlnhar; A rua Aguiar n, 33.
.:-,•.-.-.-,¦: '.'.'..¦:.: ¦¦- (34305)28

ALUGA-SE; 
bóa . casa,. A rua dó

Urüguoi; com duos salas, dot*

?[uortos, 
banheiro, cozinho • coni

ogão o gás,' qulntol, ato. AS cha-
rés estão no n; .153, casa VHII•....'•; :: (3i«**)38

de
em

A LUGA-SB'.quarto a casal;
-?».. tratamento' e distinção,,.-
residência d*' outro Idôneo • e -ma-
xlmo respeito, com refeições á me-
sa,.*'rúaMãrlz* Barros 723. "•

\ . ¦-,-..- -(31138)36

ALUQA-SE 
um- quarto em casa

limpa e' sossegada, encerado,
Al rua Haddock Lobo 4j6,: K. Lobo.¦¦'¦ '.. '..'¦• " . 

"',.--." 
, (20.73*,)28

ALUGA-SÉ 
o- caaa da ruo Mor-1

, qúés de Valença n. ¦ 112,','cása
3i; com dois quortos"," duos. solas',-
cozinha', W. G. o quintal. As ch*'-
vea estão na.casa -1. Tratar.na.M
General Câmara n.. 254r, •. ^eom o
0r.,'V*rel».- Tel. 43-3378, "das 16
e.30 as 17 horas-, ¦ ¦ (6631)28

ALUGA-1*» .ü>na-ocím»"4ts)aen''
clá, predíoivOvó, tend.o. 3, qu»rí-

to»; duo» sal*s o dentais d«.peü-
dencla»; á rua Soriãno de. Suüi»
n. ,41-A, chovia 'á.'•.'ua, .Géarrol
Roço 87õi. Proço Soeiiz Pea».. .

'•-¦¦¦- ,' ¦-;...-¦ ¦ .(3W0B)il8
LUGA-SE- ótimo píodto, • em

centro1 de ' terreho, comiquá-
tro salas, sei* quartos, lnatoloçóes
sínltarlai, copa., desjsansa • cozi-
nho.. Tam gorag*. Pôde sor visto
A rü»' Urugü»l n. 87. A&i ;chives
estão no tocai. .Tratáría.A rua 'do
Rosário n.. 76. sobrodo. .(37500)38

ALUGAM-SE áolo * quarto, ln-
dependentes, a casal sem-fl-

lhos; a Avenldo 38 de Sotemoro
407-A. VUa ttabsl. (38*35)27

GR'AJAU" 
— Aluga-se o casa »»-

ren?'a A ru» BsrSi do H;m RetI-
ro 885. chaves no n, 883: trata-se

ALUGAM-SE 
em casa de faml-

Ha. uma solo' e um quarto,com direito A oozlnha e quintal,o cosal de res?:lf>; A rüa Felipe
Camarão 6. coso 12. (16826)27

ALUGA-SE quarto.- lndependen-
te. porá' ropoz - ou casal que

trabalhe tora: á rua' Pereira Nu-
nes 816. (20533)27

A LUGA-SE ótimo predlo: A rua
"Jorge Rudge 15. perto da Ave-
nlda 28.de Setembro; aeha-ae
«berto. Trota-»? á ruo Sacadura
Cabral 150: tel. 43-0312.(29533137

ALUGA-SE 
a easa da ruo Mo-

tl*s'Aires 31: perto do Co>-
glo Ind*pendsnda: as chsves na

121523)S£A eas» da esquino. t34417)37

ALUGA-SB 
ótimo. ¦ apartamento

o»ra famlll» de íratamenlo,,^
ruá Conde de Bon.'lm 790. As cho-
ves estão no lpcal, coon ó encarre-
gado. (3120«)36

ALUOA-SE 
espaçosa, sala" de

fonte, Independente/ com -' 8
Janelas"para o Jardim, -mobilada
Ou- não. -Com- ótima pensão.- em
eua de famUla,-.» casal d» trato;
Fellx da Cunha. <0;-tel.-. 28-8725..

t; (»lUl,l)28
A LUGA-SE A r. Marqu*s d^Vá-

•"-lença,, 27; Tljuç». «m CRsa de
famUla dé máximo respeito e con-
fórto. ótima »»ala d* frente, »*lda
independente, com ou sem:'pen-
são.: .•.'•¦¦- (21181)8»

A" 
LUGA-SE em cás» de família
dei todo o rejpelto. bela' »«!«

d* frento: á r. Conde de Bonfim.
466. Tljuea: "" j <H7M)a8

ALUGA-SK 
ótima r*»ldenela pa-

rá 
'família 

d*' trtit«ménto. pri-
dio novo:.-A rua DOrby Club*. -Al.-
Preço 650*. Vêr * trator na eas*
* do n. 85. da mesm*rua.' '•*

. ,' ¦: (27813)28

^LUQArSE,:.um;a cfsá nova,' em
•ÍÍMeeiitró .'de' terreno'.ajardinado,
os chaves.no locol, á rua Arlstldes
Lobo 153. ' :-¦:-.. ;(29565)24

ALÜGA-SE 
com .pensão, uma' sala

do' Ire*té, com .entrada' ln'de-
pendente, A rua Conde do Bonfim
n.. l-l8rTei:-28-830«; i-.-i (31987)28

ALUGAM-SE 
uma.ampla sala dis

frente.è"'üm'quórto,-cpra panV
são;' para casal, om'ótimo'pala-
cete, á ruo Haddoclc Lobo-339,- te-
lefopíe 29fll30 (.15632)38

ALUGA-SE 
o • apartamento dá

rua S^ó PrancUeó 'JÇaviér 47,'
eom t/es qüarfçis, I aalá,, cozinha;
tratar na.me*m* rua ií.-'29. TlJü-
cá. j..'..'.¦¦.'.'. -." ..', (15335i28 •

ÀLU.GAM-SB 
um Quarto -põr"'80í

o outro, pór- 1008, a rapazes ou
casais sim ftlhos.iA-rua.Aguiar 65,
TIJuca '(podendo-lavar e-cozinhar)--.-.;.;,' 

,. 
'. ..'.',: • ..'.(í»07«)28

ALUOA-SBf-A-Avenldã' 
Tljuoa,

(576, antiga Estrada Novo do
Tijuco-- cai»-, coni-s»ls.« quarto,. w.
0;, itonque. etc.', 100J000; dois
quortos-até 180*000. Trat»r"eom
o -Sr, Ferreira, A Tua Urugualán»
1'8'8. • loja. > . -.-,.-.' . (330*4:) 28

ALUGAM-SE 
¦ quorto e saio. Jun-

! tõsseu 'sépVádòi, ém cá«f'.de
família, ;á,rua Conde, de Bonílm
057[ ,:... .(2800jl)28

ALUGA-SE 
em caaa 'de 

.fámtu»,
quorto em porão hobltovél, a

moça ,oú. asnliora.. Pr^ço. iníodlcb.j
A ru» Con Se dt ¦ Bonfim 168; ,

' , ; ¦¦'.. .-'. .-'. ' 
(15301)98

ALUOA^SK 
,Um bom quarto', j »

i rapaíes ou o Casal, - ém - casa
de fomlllo, A rua dos' Araujos n. 1.
*ab'.. .• esquina-' i de ; Obnde ' d"
BOntlm... . !"-:..:¦¦ ¦ (39438)28'A LUGAMi-SlÍE, era,, pensão,' íámiV
fA: Uar.' altüad» ém ¦ centro ' d»
grahíé poraar é em.lugar: multe
soutíavsl, quarto»' eom -r>*n«áo.dt
primeira ordem, á rua Desembar-
gader Iildro 52. -.TlJuc». To)efbn«
*8-)«»l,;.' • •.; (33077)38

ALUGAM-SE doU ótimo» quar-¦"tos, um oóm" aguá óorrçnt»
mobilado. Pode cozinhar: A E*-
tr»da Kova ,d» TUue». 9te, ¦' .

ALUGA-SE 
o- -ótimo • predlo, dl

rua Rego Loou 33. pode mi
víeto d*i 8 A» 16 hor**. T*»t*j
Cóm o Sr. Seixa». na Soceto pr«-
dial da Clá. de Seguro» 'Vueglá-
tu: A rua do Ouvidor 83, 1* aa-
dar. •- > ' I - (159*3)38

A 
LUOA-SB uma boa cau, A nl»
J

ALUOAM-SE. 
A rua- Cond» de

. Bonfim 1.330 ;e 13i«t» ótimas
residências: -acábadu d* -construir.
tipo apartamento, entradu Indo-
pendente»,' com 3 sala». h«ll. 3
quarto», -copa, banheiro completo,
eoüinh». linda varanda. Jordlm • t LUOAM-SE quorto * cala,'eom

Alfredo Pinto 42. próximo ao
Largo da S*gundo-íelr», Junto ao
Col«cio. Santa -' Tere*» . de Je*u*.
cóm 4 quartoe.. 1. »olu. eóp». bá-
nheiro, eoalnh», qulntol » -mal*
dependência*. Tratar no -mwmo.

(31*08)28

qulntal.com ou aem g*t»ge. quar-
tos 0 W. C. pa» empregado*.', .(20873) J8

ALUGA-SK 
bam qüortp com- Já-

n*!o em easo de famlUa d*
trotomeutO a çasál tttn 

'filhes ou

**• pensáo * s*m mobUla. »m
coso de. fomllla de tratamento;
lugor aaudavel' * fresoo, proal-
mo oo Lorgo d» Secunda-fetr*.
Telefone *8-3880. (28486)28

. ..... ,„. . .  „ . . .... . . . A LUGAit-SB tre* bon» qu»rtos,
r>?»»3» qus trahs!l\e fórá; A rua •**•?•?« »olt?iro»'.oú ea»»l »ó. por
Mirqu»* «(« Valentã. S3...T!iuc.». 1.65»; 10% t SOfOOO; 4 ruaUnwusli-M»rqu*«
Tel. 99-5791. (6601)38'na 200- «8067)2

y->
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A LTJBíA-ítB um» «Wi <=*»«. no-
A.,,, nó principio i± Avenida
T.lue», coro borirtes * porio, qu*-
tro f»W«y quarto, oom vlotos
muralho»»*. b*m *"1"K>3' drv'"
»»la*. 'banheiro eomplcto. goroae
«JgiU* d^pend«nclO.. rone^*-

ALUGA-SE 
ótimo solo lndepen-

dente, mobilado, com P«n*}«;
,m eo« de fomUio: * rua JordM«*»*i8' «»«»^r»1 * mmm

SUBÚRBIOS

"a PARTAMENTO moderno; alu*-
A»a.ae 420*000; á ruo HAddocK
Lobo 373, Wsa 18. ápart J. aa
chaves no_jn«^o^__^i?.1iiíl.

ÜÕGÃM-SE umo sala delr,en-
te «um quarto: fornecev-«

refeições â domiciliou ár Conde
de jSbfitn 379. TlJuc^(15IH£)jre"apartamento' '"— A1,W£:"
A__V_ .quortoí, sol», ?J?S5SÍÍ?
rompleto" eozlnh*. duos §&$«?:rte.. A ru* Domlclo d» »a!5°; '
í£arfái**nto I, HOddock^Lóbo. M

CENTRAL ________
___________  

" '
ALUGA-SE em O*o í*"1»1*^

A Xavier. «Hlme coso oom dua»
,01o.. dol. •quarto» bom banheiro,
copa. cozinho e área: á rua N«a-
rio 23 caso A. Trotor no Atai
Adm; Ltd. Av. iyo'.Branco. WB.

3ôftNAli*6Ó BftASIC im TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE ,193$
f. vaak.pt a ho» *»*inh» dá rua

________________________________________

*. I mi A-BB o c«*» d» ru* Torié» i A LUOA-SE um» o»»» * rua Jo»l
A __ft&ff ín M.iíT. 3 nuarto». A Botiltecto 187. o.»». 7..« ch».A sobrinho 40. Meler. 3 W«g». |A &ái£»VTlÜÍUÍl ãOÕiOOO «
a ,n»lw. banheiro, newlnh», quintal, | vçs.na 2t*__2:_ ^y,»";!;, 1S_^i*Uii
... ch«v«» no n. 38, ond. Jjj*«ttj

mi» I!ffifrEffi*»*'-' (>„ ,)'?"Tlüõã-se o»»»"com íai», dol»
A. quortos, eoelnh»,. banheiro e

jaraSd»; 
i ruà Qo.pltoó Jeaug, 4».

~~" íõlipe

"ALUGA-SE p»r»_ô»sol,-o »*»"»•
ÀS 

™ 
TU rua S Frátitloco.

Xavier 187. ^- '28-5'33;160OT)28

* LUGÃ-SE c»*a com 2 quortos,
A a solo», ato., ru*,Leopóldt_»
Se*bro., 18.. Bento Rwlg^ftffi}
esaucrdo de quem *obe. Próximo
mml Sepopembe. Chove» áo"rA Aluguel. 1808000. (23111)30

308000 de toxef, eítaçío ««Tftçloi
o» Santo», (34.1.11)30

ALUOA-SE 
um *n8»r do predio

n. 814, d» ru* S. FruioUcó
Xovier, eom duoa *»1»«, aoU «lusr-
tos. banheiro, «ronde varando ete.
Tratir nó «Obrado.- (»1«.16)30

ÃÜ1M
revilorA ao pretendente; náo I*re-"'Jâ dispor de dinheiro. P?U<dí

ruo B*rão de IMpaglpe J7;; J?í
nuina da ruo ,do Blç», em ftente
2 roa Haddock Lobo. »Jf*M}£*„» 48-0101. Chomar * 

££«$
—_,va.jat-"B boo saio e quarto.

M SM .de íamllla. ÜuoBá-
rio dè Vltasslnxim W-k.™**
das 18 hora «em 

ggftgjjgfo—LUGA-SÈ-pequeno quarto In-;
dependente, çom movelç e

....tó i rapaz, cm çsso.de ÍO-

Lobo n, 385. (21551)28
TLUGAÍ.-6B quartos a jus eo
A m, dando o direito de cozi-
nha- é lavar. Rüa.Barão de Ita-
$__ipi 377, tél. 48*101..Tijuca,

LUGA-SE no ru» Jol."
n 87-A Meyer, um sobrado

acabado éi, wMfruir. cdm quatro
quVrtS* terraço. »*£">» £K

râ-Jqsar. ptri '«fe
A- LUGA-S- 6 prédio »Up A ÍUJ

Domlrigps Freire.n;SS,. cotn 4
nuorto» 2 sola», cozinha^ e oo-
ãh"rtf.'«m rfritrb aé terreno, por
300800Ò; á» choves esttó no n. 88,
p^r favor..., Tí*to-»e á rua S..José
K iift 2» aridár, dás 13 á» 18
hora»! 'iálo do frente.. (15382)30'À-LUOA-SE o apartamento aul
A. ao ru» João; Rodrlgue»,-25, Cá-

mais 30$800, de tw»s. Teu . ia-

A LUGA-S* á c»»» do rua ImUio
d» Menezes 204, cõm duaá «a-

ias, 2 quortos. cozinha, etc. vo-
«ndá e boni teireno. pór 3308.
Chovei V «Vór n« **•*»*»£•
boná 21M. Tratai:'pel° **»•«-
8ÍU. de marlhã,^, (t)A______>

A 
LUOAM-SB oparlainento* com

doi* quarto», um» »»la, quor-
to d« bonho completo, fogáo iiu,
oom quintal, á ru» Sáo Gabriel.
130, ponto do» bondes d» Cooham-
bi. Chore» e trator no armazém
d» e«qulná. (1881,4)80

ALUdA^BB 
«xeálente «obrado com

oqueás escadaa, oom 4 quartos,
grandes, du«« eala* grande», bo-
nhelro, cozinha a gáe, varando,
tériraço, coberto pora auto, grana»
quintal oom orvorea frutíferas, não
falto acuo, á rüa C*»*r. Satná W,
•altar £ r\ia Lln* Vaéçonçeloo «81!

(37331X30

(21548)28
"ÃLÜgÍá-SE o ótimo predio da
A rua Andrade Neves .74, 3 4á-
Ias, 6 quartos, garage, etc., cen-
tro de Jardim. Trata-se com o
Dr. Shárp, Praça Floriono n 55
fio andar, . ____\___.\ls

A' 
LÜGA-SE novo, 'eoüfórtavel e

ótimo apartamento, . á ruo
Guápeni 21, Por i5.«W)2im«!IS mOhaves * rua Conde de Bonfim
n. 22B¦ (31847)28

t,TJQA-8E uma vago em casa
confortável, para ropaz dj«-

tiiito. A rua Professor Gablzo^ Tel;
M-á34i._ •. __^*J-28"Ã 

üuG'AiSÊ~cõín' pensão, a cosal
Aóu à senhores distintos, sal*
de frente, em casa .de fámlllft: a
ruo Haddock Lobo»«^ca||^8

LUOAM-SE tòlas 0 100* e 120*.
quãrtoi á 70*. 80». 908:-á rü**

Cond«- dé Bonfim U».^!", 801
. 807:; Haddock Lobo 458: Àris-
tldés Lobp 77, Toma*. <_f^° 2_
S»ntan» 83 Estaclo de SA 155 

|Rlachuelo 373. .(29683)28

aag^ - - -- ' ¦¦-?—_
LUGA-SE no Engenho Novo, *

rüo ^íãcondé dé Itobolano 8t.
o cosa II,' pór 200*000, easa novo,
SóüTbom quarto,.grande,«alargo-
ílnha, banl>e.lro *^&\J__
«ito è contrato. Chaves na CJ»»
IViondesetrato,da»7ás96hora|ò

ALUGA-SE 
a è»sa"*.da.travesse

Guerró 41. .choves „no «;A;
tratá-ie. rió^ Bi«w N»çlon*l Ul-
íramárlno, á ru» da Wltan^iao.

A*" LtiGÃt-B 
"boo casa, á" rua,¦ LI-

clnlo Cardoso 235,. cáaá vm,
com i ¦ quartos, 2 silas, cozinha.
beWwiriS,. ètè.-„ aluguel e taxas:
2708000: .3 iüèses éth deposito ou

g 
com flrãndáo.THl,^^

A' LTJGA-S_"ótltnÓ qüárto, ã M-
nhórá lô ou a moca que tra-

bslhé Wri: á ruo. S. GaHrleV.M,
casa 4, Cachambl, Meyer;(31680)80

A' lAJOÁ-St o apartamento 2 dá
^ua i. de Moio 840:. Samjfcto.

b»írró fioríhctb. cdtó _: ««"feg
,ol», èozlnlio e düattó dá b»dBo
completo, Informoçóes nO^loçoK

A~LUGA-S* 
o ótimo quario.iu,

coih cózlnHá. .lndétíetldeh^,
èm ovènlíUi A ru» R*£»W*«á-
lhác». 81. flOSDOO. felino de
Dentro. (34253)30—LUGAM-S- saló e quorto p»ro

còsol, (iu quarto sò paro splr
télro ou doi», em e»aa d* um cá-
iSí' ruá Jo»í Boniíoclo n.. 88,
IVA, í?wfe Sálltoa (84288)30—LÓGAM-S- Otlm» »ái» •« quár-

ÍO cqin âiráltò a Outra» 4«-.
pendendo», iua Ç^L^^ÍL"lhos: á Avenida Süburbán*. 2978.
eWádür». Aluguel 140»^3)3Ò

5LUGA-SE 
ótima solo' de fretíííi

independente,. a rapaz eu .««-
rihórá iô; A rüá Eáteváó SllTaj.86.
OocHámbi..  .. ..«y»»)"0

LUGA-S- caía. d* madeira.
óbm quarto, sala i cozinha: á

rui Ouátovo Itledel 1B. Bnçantar
dt>: êjclga.^ tiáBjjOj. _^...(«M8).8Q

CASAS 
com dois quorto» * duo*

«Ou, ou com du«* «al»» • *
niurto», »lugom-«« em Coacadura
t cachambl. Trítar * rua BaMllo
d« Brito, 284, Cacltombl. Exige-
M ílador. Aluguel 1808 »;,jg)M

C~ÃSJTnÕVÃ 
— Com tre» quor-

tos, »«l». eozlnh» «. bonhnlro,
oompleto», com g*»,«rand« quln-
^m^SÉSaWSi 5tóflS
Eng, rfovo,. flih d» mfâtffâ
Hasa — Aluga-ae por'230», com
Vj tre» quartos, dua» »ala». l_K.r
teni gos, goroge e arand* quintal,
veftá-elro «ánátofTo: A rua Silva
ttouráo ix. 73. Gãonambí. A* erlá-
ve» no n. 76, dnd* láfor^B|«eào

Ü" 
"tt>£ 

nov* 
'¦'—. 

Aluja-*: oom o
peças 4 dependencl»», fogáo a

•<*, bàhheliói á ruá At«üito Nu-
s 183, a minuto* da ««WK.de
ido» .o* santo», (i.8j48.i?Q

I^ropoldin» Rego 835, oçm so
in. nuorto, banheiro, cozinho »
B»r»re. por 1808000, ch»vo» por
fovor no 887; trator á ru» México
184, ..!» H. depot. do. ta^TM.

ALUGA-SE 
coso com 2 quar-

to», du»s oalo», cozinha • bá-
nhelro, por 2003; á r. Montevl-
deu, 1.288; a* chave» no easa 1.
Est»çAo do Penha. (16808)81

A' 
LUGA-SE .éós* nova, cota «ala,
quarto e cozinha e mais de*

pendenél»*; árua JáclnW. Rebelo
n. 26..Terra Nova. InHoúmã,J*í-
to dóá Pilãtí»; oluguel 19M0D0;
carta de tiúiga ou de^t|^)3p

Ü4NGÉNHO DE DENTRO — Alu-
a^gá-»« eiá* üoVa, .eom a.ftuMr
tóá, düáá aàlM;'cozinha.com.fogto•»¦ gá*. íiuartó de banho; com ba-

rHhelra,^em entrada,'*"*»,MJÍgSWí
vel e iaraim; á rüa Teixeira d»
Azevedo 64, íhaves á rua de Aboli-
èáo 71; tratai' 4814888^ AráUloj^(18002)80

ALUOA-SE 
um porão, com quar-

to e solo. á ruá comandante
Coimbra n. 136,. estaçáo do^Ol»;
ria. ¦ (20858)31

A LUGA-S-' bóa cosa, com boa
varanda, 2 quartos, sala, có-

zinho, banheira a bóm quintal;
rua Aurélio Graclndo 71, Olaria.
Chave» no 73. . (11874)31

LUGA-SE á caia ~l dt ruá »4
dé Málo 484, «tem cbri«rüia*

coih quarto, sol», cozinho, «tc.
carta de fiança. Ver no "ggggj

ALUOA-SE por 200» sô, eom bo»
fiança, umá boa ca»^. eom um

Srande quaHO, Ume boa sátá, fo-
gão á gás, quarto de banho, mui-
íá atua, própria iW». PNüjna.
f*mlilá„de tratamento; A ruo Lü-
élridá Sáfbbéá 86: «* ,ehav*e no

ESTRADA 
VS-HA I»A TIJUOA 82

 Cinco quartos, dua» salaa,
eopa, coÈmhá, baüheUo comí*leto,
WÍO. * chuveiro «r* para criada.
Tráta-se á rua Eduardo Xairter 88^

ALUOA-S- 
umá é«*a eoiri quar-

Vã: «ala,, éózlnha. èt*„ A rUá
Mogálhãè* Costto .189, 8. 1. Trata-
se Ho árma^hi ao lado. (34.216)30

LUGA-SE por 300» umo cosa,
cóm comodidades pára dUtò

íamlllos. .Ruo W'" W"n. 808. Choves, á ruo Ploul n.i
« trotor. com o Sargento n; .1-1» no
Corpo de Bombeiros, á. Praça da
Republica. Exigè-sé fiança.¦ •-• __

ALUGA-SE 
umo coso para pe-

queria- familla; á rua Alvoró
de iílrànda n. 275. ?"««*;.Trar
ta-se na mesma. ¦¦ (20868)30

—LUOÁ-9* casa com ,2. quarto»,
sala. coalniiá e banheiro com-

plsto; A rua Medlna 68, jOáSájgiSlelér. chaves tio .64 onde se tta|a
d»ã 10 áa 13 hora*,.- .JW313P—LUGÀ-SB na Avenida Subur-

bana n. 1.801, fundos, uma
easa:õam' iáU. üüatto .*°°****i
por 1501, çpm.luz.i. ,.;.. (216.8Pj.ao

LUGA-si umá casa. eom .dou
qüártóá e umá sálá. vèr e

tratai. A ruá -rural '_*. 66 Todo» O*
santo*. ... mWiíf

LUOA-SE bóa caso com tr»s
quarto», duol solos edemal»

^^^è,L_T. kfT£c
inttyná^. por ..t*-*.fâjgfâ

Apârtâhíéntò 6timoAIacábT
do d* construir, coni ótima eo-
cada tf terraço, o pessoa de tra-
tamento, por proço mdaieo:- Vêr
i tratar i rua Valença .84, das 13
ás 18 horas. ¦' (29451)28

7DS psra cimo. alugãm-se as

ALUOAM-SE quatro casas *cá-
badasde conitrülr. Aluguel

24Ó8 e taxas. Dois quartos, uma
sole, cozinho e banheiro^ e rua
Itamaracá ri. 71 A 7o. Flcá na
Avenida Suburbana: Bonde Çj-
ehambi. ___ ____¦ . : (15181)30

A"LUGAM-S_ 
os apartamentos, á

rua Sáo Froncl.eo Xovier 7?6,
IX é 798, IV, com «al*. dois quor-
tò«, banheiro completo, cozinha e
dependendo». Choves no aparta-
mento I, n. 796. Tíl. Í8-2228. Tro-
tár 4 rüâ S. pé^ro B, 2.» ándor, da»
9 ás 10, óü 18 «'lThoraí.iTO^-
1322. (10778)30

ALUGA^SK 
a ca*á HI; rçeente-

mente pintada, A nla I-iSüel-
ri à li, Aa cüáves e*táo na ca-
S vi.aiiatt-«è nà ruá dá l?ían-
dégãn. 121, com o Sr, 

^ntogi|6

ALUGA-SI por 500» « caáó da
ru» Souto Carvalho 32, xxo Ta

gehhó Nóvó. Chave»; áo ™k)Sp

ALUGA-SE 
a cosa do rua.Coe-

tono d» Silva. 120, eom tre*
èuartós, dua» »»la« .* mala d*.

autai...õ* c6i^. $.0 W- (W«)»
LUOA-SE èin c*«* de faniliia,
uth bom iJuartO Bom .pen«á«Ji

prtdlo em èéutró de gránttei J»r-
Sltht ó«*ã a* todb eonfbrto; A rua
_,yáUld78,.Tel.2»^687..0) 

??
LUGA-SE d ótimo prettió, éin
centro d* térretio, *ltoA ruá

Vltol n. 83, 'Pó^i»*» 
J*^ í?

8 áa 16 Moro». Trator com o Sr.
Lixas na Secçâo predial do Oio.

OuvIdo^M, PWeti **MS[Í4_8
aulQtino^ U8Õ46)80

LUOA-SE uma oasa, eom dói»
cruárto* e duá« sal*e, A ru*

&. Bumeé* 151. 1*8*^0 .*»
Dentro; aa chave* no botequim¦L^niu*&-r. mb,»

ÜSTAOAO dé, Rlachuelo — Alu-
MS* èa^sé A tráVeMa Alice. Fl"-
fcuélwelò n. 291 a casa W, e»ttlo
apartamento, com querto, sala,

3ufcrto 
d* banho completo, váran-

i, jardim e quintal. I^ggtte.

JOCKEY 
CLUBE, antigo — Alu-

bo-m por 300*000 ítlma casa
A ru* Dr:' Garnlér n. 238, ca*a 3,
com opárélhO sonltorlo completo,
fóião a gáa. *nl*bu* Monroe-Meyer
vi* Ano Keri, bondes Caacodura.e
Meyer, óh»ves: rio éása. 1. T*otar
táWfone 23-3833. com José Maria,
oü na Secçâo Predial do Banco
do Comereto; A rua General Gamo-
rít II. 8. (34402)30

ALUGA-SE 
< case com sala, 2

quartos « cozinho; aluguel do
160»; oart» dè fiohça; r. Irapuá,
B0, Circular da Penha; as choves
mM_.furi.abs. ¦*.... (11984)31

LUGAM-SE duo» solos lndepen-
dente* A rua Leopoldina Rego

878, sobrodo da.Cwo Çttjdlno; em
frento á cotação de , Olaria.

.. , (6551)31

BONsuoBaeo 
— Aiugá-a* *

»p*rum*nte n. 201, á nm CU-
menceau. 6, com dol» qusrto», »o-
1». cozinho com fouáo o gafe « b»-
nholro completo, vêr á qualquer
hor», chave* nn 202. Trato-nu a
rua Senador Pòmpeu 163. tcicío
ne 43Tâ3S2.  , (84331)3(1

BONSUCESSO 
— Alugem-te o*

apartamentos .da ru* Cardoso
de Morais ns, 242 e 244, com doto
quortos. oalo, cozinho, banheiro
oompleto, quorto por» empreso-
da, jardim e quintal. Aluguel de
MOfOOO « 280*000. Corto d* fian-
•oa ou «eá -Mae» em' deposito.*(6076)»1

ALUGAM-SE' quorto e sola de
frente, com. entrada lndepen-

dente; Ar, Dr. Noguocht, 28, Es-
tação d* Bonsucesso, perto de
todo a condução, ____\

ALUGA-SE 
umá cáaá com sala,

quarto é cozinha, pór 180*000;
á ruà Cárilná 61. Estação de Ola-
ria, , (6661)31

iiiMtn *í.rxiw>r|r.:lA I.UOA-SB p<qui....•***á ru» do AsomnlUíl» 40. r,>.
tor n» Io]»i. i.jOjOW', (29681 )XM
ALUOA-SKríóõTaâla 

dã frenl*,',
á rua Buenos Alie» 98, «obro-

do, nurto du Avenida, pai» escrito»
rio» ou «Mlelná». (2»il9)X2»,

CONSULTÓRIO 
MEDlICO —

Bom montodo. rm <:opfort«.v«!l
Ípart«men(o, moderno, eed^-iyo
vogo. Informoçftes i coih a entéri
meiro A Trov. Ouvidor 36. fui-
dor « telefone 48-1932.

(37461 )X28'

ALUGA-SB 
uma cáaa ooril dól«

quartos «ala. por 2808000; á
ruõ Qúltó 35. Pénliá; éhaives rio
lóoal, hoje; Tratar pelo- tèl. 43-
6934. (6834)31

BONSUCESSO 
— Alugam-M a*

Cases ocobodas de construir.
oom dois quartos, saio, cozinho,
banheira completo e quintol: A
ruo Cardoso de Morais n. 246.
aluguel 330*000. corto de fiança
óu tres meses em deposito.¦ .  (6974131

CIDADE 
JARDIM HIGIÉNOPO-

LIS — Alugo-se um» doso com
dois quortos, sala, cozinha, ba-
tthelro completo, varanda, a, rüa
Jülio Borges' li, 'trotar'¦'é* fferi-1
t*, no n. 11-—•.-Aluguel' 280C <.!

 (27387)31-

PENHA 
—¦ Alugo-sé graridô lójo

dé esquina, acabada de cons-
trulr, pára qualquer negocio. A

.rüá Aimoré 206,. esqulna dá rüa
ifosé Maria. Trota-se com ó Sr.
Alipio Nogueira,: nó'local. Telef.¦48-6307. ¦ .-,  (11612)31

RAMOS 
— Aluga-se uma. peque-

ne casa, á ruo João Romarlz
ri. 345, coso 4. Tratar A rua Mo-
golhãeã n. 7. — Cotumbl.

(11717)81
t=K_

fXõ7kRl¥Ã55FF Al_t»íri-«é

A LUGA-SE por 800»0OO e tax««,
o caso 7, dá Trovesíá «êr-

mèngõrdá, nò Meyer, com cinco
quorícs, duas salas -e dèmate^i»-
pendências. Tratar A t\ia Genetil
Samáro h. 24, Wja. PeWoto *
Companhia (38083)30

IÍUOA-Í9B «m Turl-A*íü, cosa
com cinco oomodoe, ^odo o

eòntS+oi^A ^Ift^^l!^ A-
Mü#üèl lèoiooo. ^^^J^Jto

J duas ca*»*. 300» cada, ótimos
banheiros, 3. quarto», »álaejoutra
3 quarto*, duo* **U* • riiate de-
pendenelae; A ru*. JwWj Pltrto

TkX.kgtmVk-Vk- — Ãlugo-se
J cosa eòm düá» soles, .3 <juar-
tàt. etc.; A rua An, Tel^. m.

ALUGA-SE 
bòá casa étn Olaria,

com 3 quartos e 2 salas; á
rua Antonlo Refo 80. Tratar á
rüá Joaquim Rego.ri." 39, cosa 1.
Aluguel 2008000. Telef. 22-4958.' 

(21056)81

ALUGA-SE 
a cosa n. 81 da rua

Gregorlo de Matos, em Viga-
rio Geral, três sela», dois quartos,
cozinha, eto. (11864)31

ESCEtltlOIUO 
— Çccie-ee peqüf-

no. na ruo Teofilo Ottottl 113.
IS» nndár. Trot«-so na Avenida Rio
Branco fl, snla 213. om o Sr« Von-
ácrlel, ¦ ¦ - ¦ (21324)X'J5

ESCRITORIOO \% Céde-SS.p?rte,
com telefone e llmpesa,-A.Ave-

nlda Rio Branco, 117, 3o. ondar,
«ala 313. Edlfiolo do Jornal do Ço- .
merclo. , (28031)X25

ES0RITORIO3 
—¦ Consultório»,

1008, * 180», 20QS, álúgárn-»»
magníficos.. Rua, da ¦ Apecmbliln.
,88. sobrado. (341111) X25

ESCRITÓRIO 
—. Áíúfà-^íéatnplo

o confortável." sa'lá ém' prédioriovo. 3,50 x 400i cóm 3 sucedas de•frehté; rüa Urugualana 216! «ob.
esq, de Teofilo Ottoni, "(89650) X35

ESORPrORIO 
— Aluga-se hlág-

nlílcá «ala de frente eom todo
serviço; A rua São José 84, 4» end.•¦' • (34878) X25

LINHA AUXILIAR

A LUGA-SE ' turiá caàe ooril 4
quartos, duáá solas, toda re-

formada de rióvo; A rüá João Tõr-
quoto 3è9, aluguel 3608.. Bonsu-
oeseo, . .... (31437)M

lho

ALUOA-SÉ 
uuia confortável cá-

íà: à rua 24 de Málo. n. 915,
caáá 6. Tém vigio. *«^ D£
da Carioca n. 54-A. 1» aridár. Te-
lefone 42-7850. (34369|30

A^àa^rtirV^te^part I ÃLÜGÀM-SE ultlhiás 
¦iájtó-aeS'*-

o àíSm á rua Cond* de Bonfim A fcáás dé construir, çbm 5»U
214 cosi dé õrdém.e limpeza. dois ótimo» quartos, banheiro camii*, cao» (5580)38 

àquéeédór. cozinho com. fogio á

TJOA «ali dé frente, áluga-sé *m
O è**a dé fàmlllá, â cavalheiro
distinto- Unlco iüquilihó. Rüo
Prof. Gablzo 90, Tijuco, Telefone
88-4486.. ; 

* , * ¦ -. (21194)28
ONDE d« Boriíiiri 634 — A1U-

gom-M »álo é quarto ...da. fréri-
t^ kjM âènáâo, caÂi erii centro
ds Jordlm e todo ó corifórto; tém
telefone ¦ Tijuca. (28170)28
_yti é«sá d,* c«sál — Alugá-se
•" urtá solo -belíssima, com_ óu
*«m rilóvéls; A ruo Conde d* Bón-
«m 311. sdbrado, tol. »-^tl

àquéeédór. —.,  zr__\-___-•¦,.,<
gaz »" área; A rua Honorio !44i,
cachambl. A* ehoyé» estoo. no.lo-.
cal. Tratar no Atlü Adm. Ltd.
Av. Rio Bràricó 128 «á.a«U13.
Tél. 42-8948. (20886)80

A*LUOAí-^E uma casa bom dois
•c^qúártõ*,' Uiriá »ál». banheiro
completo, ,fo«éo »-S**,. etS-- ?M!*Bárboiá dA Sirva 33. Rlachuelo,

; ; ..';.. ...'.. ...'. ... « - . -U*T3^3S

A_"TJUGA-SK urn quorto em cosa
dé cásol. Ruá MáreeháV Bit-

tencóürt'88. casa III. Estação do
Rlachuelo. «. ..(31618)30

TPXGELENTES sâlà e quár-
tò/còhi' ôtliriá péris&o,

alu(ram-se, sem mòbilià, cm
asa de familia dfe trato,

-ièléfòtlè 48-3689, Ir. Con-
fle de Bonfim. (29484)28
HEDIFÍCIO 

NOVO — "Xlugám-«é

* apartamentos, todas ás insto-
laçàés completai, aluguéis, baro-
tos, lugar sossegado, á rua Ma-
rechal TTompówSáy n.. 53, Mudo,
dol» passos dá rua Conde de Bon-
um, tratar A rua da Alfândega
n 274, loja. ' (29663_)j8
TCtM predlò novo, A rua Máre-

ch&l TrórivpówskS <0,' Tlluo*.
aluisa-ié uni' lindo e confortável
í;>ftitamehtó 'ri. l;'a casal sem'
fühòs'. Aluguel 380» e 30» de _.\_. Aeh.-se aberto * .tr»to-se pe-
10 telefone 43-3096, A rua d» Qui-
tando 87. loj a. .*. , (3.4335)28
ttAD LOBO — AlufeiMri-se éxèe-
•a* lentes quartos òü sálá dé
frente, A cásál dlêtiritò, sem filhos,
com périSào e telefone; rüa ae
facll cónauéão; o rua Had. Lóbô
n, 78. U.l«45)26

FAMÍLIA 
a* tratamento, aluga

«m »ü» mágúlflcà réeldci-ol»,
ótlfrio «Olo dé frente, «òrA oü »em

ALUGA-SE 
uirio cásá èotri duas

sáláéj dois quártóé, quârtò âe
báriHó"completo, étc.; á. ruá Bi-
rãb^èéòmRittrón. 76|«3ijti,o

ALUOA-SE 
ó préaio da rua dó

Alto n\~ U(, cóm trè* qu»r-
los, duo» «Alo», etc, bom quintal.
As chàvé» éstáò iió tiredlo ao lado
ri. 117. Tràta-áèrií ruà dá QUI'.
taridâ ri. 158,.Cásá Bahçarlà Aze
vedo Bràftco fe Ciá. ttdà.

(.21229)30

A 
LUGA-BE a pásò á rua D. Bófl»,

33, E«. aó Blachuelo; trotar á
rüo Barboáá da Sllvá, ou SAo Pe-
aro, 177. (31842)30

ALUGA-SE 
umo caso com dois

ôüártos. umá *»la, cozinha, Ate.
Rua Pernambuco S»8-A, cas* 1,

(94177)80

AijbéA-teE 
uma e»*» nova; _

ru* Léõrtóiaó . Bíít»»»»;o a*
««¦•«A* á ru* batIo de Bom Retl*
* m. E^^^OTO v(2S4flj>180
a"lÜÜ-A-_e"ò prédlb' móderiio ae

Adóls pavimentos, ao rua.Frei
Pinto 74f Rloóhüélo, lado MM
de Maio cóm Wp™tV?_?:
dua* »àla«, copa. etç.,__*S> eog-
fõrto. famlllo. ae trotorrtento en-
trádá porá autontovel e Aw}W'

TAOARSiPÁOUV _ JUnga-» *
J Gétémáirlo Oante» IU». bo*
«íldenelá oom dua* grandes »a-
Im, t«e eroáçooo» quarto8 • ?»-.
mal* dépeõSSclaÃ. >ig*f alto «
«alubre, nib falto agua. Informa-
«M. pilo telefone ^^m)aò

ALUGA-SE 
na estação d« Ola-

ria, A rua Filomeno Nunes 132
predio com 1 quarto, uma «ela,
óoilnha e W.' O. Interno. Chovea
e tratar rio 1'14. (84ilS4)8a

LUGAM-SE sola e cozinha; á
ru* Fellebelo Freire üi. BI.

Ramos. '_ (34264)31

T ACAR-TAOUV — VUa Vol
» quelre — Aluga-»e ca*a com
èòrifoéto, dol* grande» duartoe,
Uiri* «»1», A ru» da« OomellM 86,
ohávé»- á ístrado Rlo-S.. ^Pãlilo
ri,.89í..oomò.a.,Hlp«.eiié)âó

ALUGA-SE, 
a íomlllá de .trata-

triénto, ótimo' cosa cóm ba-
rihelró oomplêtó, etri coritro de
tfráridé terténo, orbòrizoaó; A r.
Alvarenga Peixoto n. 146. As
Chovéí.por favor, rio n.' 147, com
D. Antônio. Tratar tel. 08-2547.
Estraa* Rló-Fetropoll*. i Vigário
Qétal. . , (15869)31

ALUGAM-SE 
ótimos vivendo»,

com todo'o conforto, terreno
grande, todo murado e agua em
abundância: ônibus á porta; pre-
dlo acabado de. construir; alu-
Büeis 120», 1308 c 1658; ver e tra-
tor corri Valter. Embarque em
Madureira, ônibus Coelho Nçto,
desembarque A r. Imboaísü, 3,
armazém. ' (11837)32

ESCRITÓRIOS 
E CONSULTOR

RIOS MÉDICOS —"0'tUmú-te-
lá» récém-conStrüldos, á Avenida
Rló Branco, 181. Edifício Triarlon
— Máximo corifórto; _ni situação
*• Instalação. Tratar rio rnésmo".

¦« . ' Y'  (30608) )X25

5LUGA-SE 
uma -casa, 2 qs., 2 e,

é grande quintal. Rua-S. Ga-
briel 863. Maria' dá Graça, Trata-
se nó armazém. (20984)83

ALUGA-SE. 
casa á r. Froriclséá

Vidal, 16t, com 2 quartos, bom
terreno por 220», com contrato
por um ano. (11827)32

ESCRITÓRIO 
— Aliiga-*e i«m-'

pio, e confortável, 6alar em .
Aedlo novo, para. fins comerciais,
exlgem-se ó dão-se õomp*ietáS. re- * -
ferenclas comeroipls. o -bancarias.
Ver à rua do Cáririó 33,.i° andar. .

(6402JX25 '

SALA para escritório,. com 'tóler
fone, aluga-so-.na rüa, da,Al-

fqndegá 79, 2° andar. (2aoi6)X2»

SALÃO 
paro. escritório ou. cqn-

sultoflo medico .áltiga-sç. ,A«-
semblela 28. , . . 

' 
(3111P)X2S

ALUGA-SE predio confortável e-í*- moderno, erri centro de grande
terreno, Com 2.quartos, duas ea-
Ias, otc., e um porão com Iguais
dependência*. Ver á rua.Antonlp
Saraiva 170, Cavalcaritl e tratar
pelo tél. 28-0915. (84180)32

SOBRADO 
— Rua da Asserilljléift

28, aluga-se dividido em- dois
salões, para escritório ou emptp-
za. Tratar nn jpja. (84113) X35 ¦

SALA 
MOBILADA — Pára éácrl-

tórlos. Alufeá'se ótima, de'íren-
te, com agua coTrcnto e.aerylço de
«levador, ventilação, éíc.,'riò mo- '
derno edUlolo.Slmów», A rua Tteofl-;
lo Ottoni W8, esqulna de Ourives.
Tèl'. 43-13961'' :'' (32010)X25

ALUGA-SE 
casa nova, com uma

dois quartos, cozinha, etc,, A
ruá Visconde dé SAo Leopoldo 74,
Irajá; trotar no mesma, dos 9 {xa
13 horos. ÍTeço 180*000.

. (18884)33

JACARE'PA_UA' 
—' Alusç*!

urn» cá«á, córii dói» quarto»,
«olá cóairiho, bárihèlroi com agya.
quente, i rua LlvlO Barreto
fUr-r Táriqué. . (15840)30

Tteepássa-sé o con-

^o 
de santa,Rito I2,^4b-.

À« fchavèslestáó rio. rua oó lado M trato aa cásá da rüá Paraguai
Ao ri 17. *rat*-»* eom » pmpr e- Í37 rêforâia(ia ha pouco, comj
tarla A rua S. FtáttcUco Xavier \^ik_a% du9» salos, Banheiro
n. 858. Ü5ÜSH2 i coinpléto. oom aquecedor, cozi-
•; tTTf-A atr—um bom sobrodo. \ fiho tom fogão a gá», Jardim e
j^LUGA-BE 

\xm oorn^ ^. __t nulnU, ^Sútl 280». Chave» no

ALUGA-SE 
uma bóa easa com

flador Worieo, por 186» men-
MU, 2"quortofc, «olá/óózlnha. eto.,
bóm quintol, em Ramos. Tíattó A
rü*"4 dé Novembro 82. Romos" ¦ (31444) 3d

ALUGA-SE 
um cômodo; á rüa

Conselheiro Paüllnó n. 91,
Olaria. r (34396)31
ALUGAM-SE «ala, quarto é co-
« zlnha, Independente», • mais
Um qusrto; A rüá Aritonlo Rego
n. 618. (34388)al

RIO DOURO.

ALUGA-SE umã boa ca»»,' quar-
tó, salfl, cozinha, aluguel lOOÇ;

A rua Itánhá 36. Vicente de Cor-
valho: Llnhâ do Rio D'Outo<

(29510)33

SALAS para. escritório»,, aütgam-. ,
se ótimos tiiá trerite, nbv*«, com. .,

agua corrente, luz, serviço de ele-
vador e boé vontUaç6o, no Edlflelo
do rua Tecrfllo Ottoni WS,, esquina,
de Ourives. Tel. «WMfe"i?».í*-i

Salas para esíà-itorio o
"Vim 'wredlo modernor, Ajtug.M_: A
guel ,(^.,s,:W-4..#»(*!í
rüo do Rosário, olugam-w dêídk
2508000., pára médicos, dentista*. r.-.
cnRenhelros. oomerclarlos,* ete. —.
Edlflelo Raul Campo». . . ¦

(30687) XS5

TEREZOPOLIS

ALUGA-SE 
* por láo»000 o pavl-

ménto terreo, Pf« mpr*»"»-J?"
Dredlo A Praça, Aval ri.. 40, Meyer,
(Boridé JoséV éónlíácio). ChavesL n,123 ao,ruo C^tA°al^fj0

''.A-LUOÀ-sit, 'a famlll» dév-trata:
A mfâb™V ótlmb. prtdlo 17Í,
da-rua Mareehol Bittencourt, Rlá-
chuelo, com duo» sala», 5 quar-
toá, espaçosa, cozinha. &*£*»
quintol « dependência». Aluguel
Módico. Telefone «7tW«j^^m

umm-p_... «* J°* 
-^di 

íitütttái,I Aluguel 380». Chave* nort^^^ijrx?tâ._:t S2^-« «¦* "s^n
¦a*EYER — Aluga-se 4 Praça João
l".Felloe

(16938,13,0
'ÍiUGA'_E ' pór l»0»i a eeáá -7

A-á^Tráve*»*; Pinto T«l«*l|
Cascodurái^^ •¦ --caI-*'-"a"
—^LÜÕX^SÊ boa casa, á rüa Se-

hátto* Bernardo Monteiro nu-
tóèxi.*&%& Jocke* ®mg$gt
Tem 3 áuortos, sal», cozinna, na-
.inélro Completo, varando ,».:. ISX
aim. tr *'
X818SIO
m§mm$m§m$>

Felipe, 3, os apartamento» um
è três, «irtbos eom sala, dol» quar-
tos, banheiro em côr, cozinha, sen-
do um - com quintal e outro com
terraço. Tratar á rua Frols ou
terreço- Tratar com Frols ou
Afonso pelo teleíone «-«360.^^

ÃLUOA-SE 
ume casa acabada

de construir, com 2 quartos,
uma «ala independentes, e um
vasto torreno na Estrada iEnge-
nho da Pedra, 491, (Olaria), ch«-
ves na segunda-ces», ao lado; exl-
eè-«e flador, trotar A rua do La-
vradio n. 36. (34398)31

LUGA-SE" ótimo morado poro
cosal, preço inóaico, 160»; á

rua Marque» de Oliveira n. 37
(antiga 3 de Março), estação de
Ramos.. ,-(34291) 31

NO 
melhor bairro da- Varaea cm

Teresopolls — Vendem-se ter-
renoe pfcquérios e gtande» desde *
contos á vista óu prestações, tel.
42-7855. , (29.545)35

COMPRAS E VENDAS
DE PRÉDIOS

E TERRENOS!
CENTRO

NITERÓI

AUUGAM-JSE 
düá* casas, sálá,

quarto, cófctnho, preço. 1208000,
atravessar 4 ponte de S. Fran-
cisco Xavier;, * tráveáBà eáiãó
Lobato n.-80. (6300)30

ALUOA-S- pór ÍOO» ótlmá cai»
sala, quarto, capo, etc,; A fu»

Frèl Pobionó 310, eà** 3. o 5 mi-
nütoe dá É. de Engèriho Nçvp,

(20D77)30
LUOA-SE cásá eòtri dói* quár-

tóà. silo", éofclrihi, ètè., água
e luz. * rüá Mário José 369, pro-
xlmó «o am do Çemplnhp e á
1_air.ua RlòÍBàò..pauto. Aluguel
18OS0O0. A» chove» o»*10;^^^

—LUGA-SE. umá ótlmá áálá ou
um quarto, èrii çAiii a» fAml-

llá: i r.u» Lamber! n. MjíMtWj
Üélrk. Vaz Lóbó. _____ (16904)30
A LUOAM-èÉ o**** a partir dé

-A- 7Ò4Ó0Í), forradas e assoálhodM,
á -strodà Rlõ Sáo Piülo .3.721.
próximo ao. campo de aviárto. em
frente à Escola Pública. Kta lair-
ta àg.üá...,  .-. ¦ l38fll)g"

LUOA-SE uma ótima caaa. em
Cochotribi, náo tem gAs, dois

àuártôs, umá MIA, voroHdá, frtü-
lk duas ehtrãd», assoálh&da á tá-
co» e encerada. Tratar á rua cns-
tró AlVés 288. apart. II. Preço
275*000, fiádor negociottte ou ae-
posTto dè dol» mé.e«, Vér a qual-
quer hora. - (3*147)30
ALUOA-SE 

uma easa cóm Jar-
dim na frente, dois quartos,

urna sala, cozinM com fogão a
gás. Aluguel 3508000. quér-se bom
fiodòr: à ruá Angelina »u*l,.B*n-
cantado. (34114)30

ALÍfaA-SE 
uma bóa coslnha com

sálo; quarto, óôWnriA. luz, aguo
_ oulntál, A ruõ ItamâracA 54, fun-
don» CKenãriibi, MéVér: tratar á ruá
Soinpó* aa Faz 1B5, áio Cbmiwi^

A~LÜÓÃ-SE 
uirio cáSá, * ruo Co-

ronél Cota n. ,76-A doü quár-
tos um* éolá, éózlnhá * ««.Pá-
rihilro^»iriplé\o. Aluguel aíOWM."»rtá 

dé flánç» Idônea. Trota-se
ha rrièsrita, Meyer, Boca 

fegftgj

A" 
LUGA-SE há Piéãõãé, ôtlffià

cosa. rééeritémérité construi-
a» còm èntràdá P^á .automóvelSor 3008000; A rua Clàrlmündo ,dè
feeio 485. cõm òrilbu* * Bonde *
riortá. Aberta. Trátãr A rüa ao
Teatro, ". Casa Osório.

ADUREIIRA^- Aluga-se unia
casa eom 3 quartos e duas sa-

l»s-e mais aependenclaa, por 200»,
á tu» Ohüi 20-A, os Chaves estão
no n. 30, éritende-se pelb tél. 23-
5493, das 8 ás 11 ou 28-1763, reca-
Si. Jo«é Wndes. propr3letartoio

MEYER 
— Aluga-«e umo casa

com umá sala e um quarto, A
rua Miguel Fernandes 25, fundos;
nãó fafta oguó; trator á rua Ibl-
turuna rx, 9.8, casa.3. (39352)30

MADUREIRA-.— 
Aluga-se uma

bo» casa com dois- grandes
quarto», • uma .boa, sala,, quarto de
Sàhho completo, .cozinha- e-.máls
deberidencla»; • A rüa Domingos
Lop*»«312, coso I; o.l minuto
da ponte de MadUrflr»; aluguel
28M00O é taxas, exlg<-»e fiança^

(>95il5180
LUOAM-SE ca»«» em avenida*

com 2 quarto», solo e cozinha,
por 130». e 30»; A ruo Sérgio de
Ollveiro 99. ontlío ruo A ém Oír
voldo Cruz. (28844)30

i VLUGA-Ç* Et-édlo.níodernó, óia-
¦JX,1a náôfhabitado, erii centro de
terreno, cbhi entrada para auto,
oóm 4 quartos, duas salas, ba-
nhelro. completo, riá Cidade Jar-
dim Hlgienopollá; A rua Fernan-
de» Vòlaéz n. 24, Ohaves no vlzl-
nho; ^tA-sé^ló-tél.28^71.^

ALUGA-SE, para fartlllB de-"tra-
tamento. predio árua Tira-

dentes n. 160, Niterói. Chaves
no 138, armazém da mesmo rua".
Trata-se: rua General Porelra^da
Silva 141, Niterói,- ou á rua da
Assembléia n; 38, sala 9;-Rio.

(11724)36

ALUGAM-SE 
boas casas e apar-

tamentos, a preços módicos na

ta-ae na Vilo, i ProÇa Azevedo
Cruz, NiterOl. (80671)36

AO 
correr do martelo, íeeá, ven-

dido èm leilão pela melhor
oferta, hoje, ás 15 hora*, em
frente ao mesmo, o predio com
lojé e residência! A.rua ^rel. Co-
neca 271. freió 

|g||?g|§|gj|.

COMPRA-SE 
CASA — Base 60*contoé" A viste, éritre ruo do

Rlachuelo':* Oarlos Sarhpalo; No
minimo 3. quartos e aujs «aloa
Tel. 32-1081. (15889).Z12

ALUOA-SE 
uma casa por 200*

wr més; A rua JoSo Romarlz
n. 

'25, 
Juritá a éstáçãõ de Ramos.

(34280)31

ALUGA-SE 
uma casa com três

quartos, düás sala», varanda.
Jardim é pbmáf. 2008, ; taxas «
flador.' 5 ' thlnütós da estação,
agüa e iluminação nã íua; á ruá
Joaquim Rodrigues ¦ n.- -134v Pa-
rada de Lucas. (21604)31

\ÍEYER — Aluga-seui  ____ uma cosi-
nho 

"com 
»ala"e quarto, cozi-

nho é gos. w. c: chuveiro, preço
160* mensol». RUa Venceslou 

j9J

ALUOA-SE 
ótlmá casa, á rua

Dlomédés Trota n. 852-C,
(6507)30 Bamós, com dois quartos, uma sala é mais dependências. Alu-

áutl 200». Vêr no mesriió. Tratar'-- (20599)31

filhos,

VENDEUSE 
bóm prcdlo no Céh-

---._  . .. ,..-, , tro ..da cidade., téridó M»atnj* .
Vila Pereira Carneiro, Informações quintal, 3 quartos e dtu-s saiosj
A rua do Ouvidor 55. sala 3. Tra- «oP^é^anheUo^pl^.^aV,

^portaria 
deste lornal.^Jàv*-.

ESTACIO OE SA'
ALUGAMtSE 

ótimas casas com
duas salas, dois quartos, cozi-

nha, banheiro e quintal. A ruá
Joaquim Tavora e rua Mem de
Sá, Niterói. Tel. 2004, Rio: 27-
5074. _. tü*?0.* ?.6
I 

CAR AI' — Situada em centro"
dê Jardim, aluga-ae- o familla

dc tratamento, ;a confortável ca-
sa da rua Lopes Trovão, 13'4.' Pó-
de ser vista a qualquer hora. — i oaii»,, Y"-'"""^"».—;:" j-.™ 0"àr:'
Trata-se A Avenida Rio.Branco, | #>**$£ £^ «?S. 8, 

*-¦

mrtmí,"~m PenVáo, TBffi". 
"vo- 

\ LUOA-SE linda vivendo c^m
rtádá. » casai ou a doi* «erihó- Atomar .* JAraim. __Aluguei 600»
re» aé linó trato; a ruo. Had. Ruire»
Lobo ri 150.

'Ã 
LUGA-BE A çáiá a» rüá Aqui-

A dàbári n. 65, Aluguel 280»
é taxas. Tél. 48-8761, ..(34161)30

p.U» Llriá Vasconcelos n. 878.
Boca dó Moto. (31228)30"\ 

LUGA-BB' o coáa dá r. Dantfcl
Acàrnélro. 1-3, 1 ouõrtós. duas
sálá» é qulritol, 4m*. *«MI*nho
dé Dentro. (6*790)30

LudA-8E c»»o ttn áVérildá de
luxo: vér è trator A r. Gètu-

Uo, 97. coso A, proxlmo o Estoç&o
de Todo» ó» Santos. (31165)30

ALUGA-SB 
á èes» Sóvá a* rua

Páim P&mplôná 57. » quortos,
düoi silos, Jár;aimV|«.qulntálv ln-
lórtrtaçóé». tel. 48-8571. (31898)30

(6992)28

HAD. 
LOBO 304 — Cos* 24 --

Náo é overilda, cóm duas silos,
tré» quortos, h»U, terraço, gíragé,
feáriheirô d« luxo. As chaves no
P»«»rlo Apólo. Trotor A rua dá
Quitonai i67. Téi. 23-sqié, ai«n
titel*. (21163)28

Muda" 
da tijuOa — Aiüg»-««

A ca»» 3 d» avenida A rua 18
de. Outubro aí. 68. 3 povlmeritos,
du** salas, trai qu»rto« « m»ls
um menor, 500*000. Trator A ruo
Conde dé Bonílm ri. 827. Télèío-
n» 48-4871 (31481)28

UARTO — Alugé-s* com pen-
s&o. érri caso dé família. A ruá

H»d. LObó. 14*. (84333)3*
õiSTBMA~ãpãrt»ménto' *SS~óti- A^UO*-5? "m Ç^aA-^Lfc?'»S ra»a *p*rid«nel«*. óféree* fa- '^^«ntemonte construiao com 3
«.nio t_. tiTdn o r«snelto casa quartos, sol», vorond» de frente e
««orte^l MU Ô^S%ÍS- m»«*Í^M«*%dtdi"í^iÍtt:
KTde higiene, mea» ae prtoieiro ^ffana 4434 £_?»uÍ£tS»«Í
oraem. Rua Araújo Pena l«, pro- °"lb^ *„P?6rÍ2;bo s 

(2774S)36ximo ao Cinema Brasil. (34303)28 ma, preço 300*000- uiu.-ii.iu

ALUOAM-SE 
cáSá», èom saio.

õUArto é coÉlhha. forradas; A
encerada*. Preço 160$000. teto
áiUO e lüz, A rüo MlgUél çervonrgy aa cachambl. (2(474)30

ALUGAM-SE 
ótimo sola e quor-

tó ae frente, cõm direito o co-
ainhor, 19P$000 e mató um bom
quarto, 1OOS000, entrada lAa«?en-
3e5té, o \A_ decente, ém T|dos
ós SAAtos, ém «fénteook bondes
d* IrihVüAi». A rua Teriérité Coé-
to A. 306, m 1 A, 13 horpfa->0

ALUOA-SE 
uma ótlirio »álã aé

írente, cófft pensão. * c""
dUtinto. ém coéo.df fotoillo, boto
tratamento, èm frente A éitaç&o
ao Meyer. Tél. **->*»imi)S0

LUOA-BE ütriá boa loja, ^Ot-á
tlritürãrlá óu outro íl««to"'r

negocio: ã rua Padre Januário 84,
Trata-ié Bor IriWterfál:. A ruo
fcâtlás Cordeiro 312. ^^^3Ò

A^^Lüã-A^SB 
ã bós~ cá«A, dá rua

Baronesa 274;. »« o^ve* «2
lodo. Jacarépaguá. (16082)30

LÍraA-SÊ a cés* dá ruá Maré-
chal Bittencourt. 165. eom «m-

61«» ocomodoçóe» P»ra tonj»1»;
Préeo modieo. Fóae sèr visto *
òualquer riora: choves no n. isi.
«U mesma ruo: JntórmicBe» 

corn fc
Admlftlttrácãr. ttriottllliHá: rv[A 7
de wmm «»• *'¦ íW.*asé_íÊ
réó, 43^3793.

— Aluga-se á
rua 24 de Maio 53. casa.7. Es-

taçáò ae 6. FránClséo Xá^-j 0
0'TIMO quarto

i

{VTIMO QUARTO

tel. 43-8542.

ALUGA-SE 
a casal sem

um bom cômodos com cozi-
nha. tanque e W. C. lndependen-
te; ã ruá Leónidla ri. 140. estaç&o
de Ramos. Bondes e ônibus na
esquina^ (27167)31

Edifício São Francisco, 5o ..andor^
sala 3.  (27492)36

ICARAI 
— Preclso-sé por. três ou

quatro meses, casa com três
quartos, no mínimo, cóm ou sem
mobília, no praia ôu rua próxima,
para familla sem creanças. Telefo-
ne para 48-0967: (34204)36

A LUGA-SE á eaSo do tfavèsso
A Gomeieiro li. l; trata-sé fio
Banco Nacional Ultroiriàflno. ruá
do imitando 126. (11472)30

SALA 
óu qüárto* Amplo», ém Hod-

dóclr I»oo 486, éern móveis,
cóm fefelçoé» s»dlas, cedem-»: a
peaaoàs d> respeito * trat»m%nlo
ím confortável resldencl» d* Ia-
mlll». (13983)38

TIJUCA 
— Alufc»m-s« quârtus

par» cosais * umo bóa solo dé
frtnte, noto aireçáó. Tel. JW-lS**.-(21-831)28

TIJUCA 
— Alúco-ae uma s»lo de

frente. Inuependertte. com **»
celènte peníão. a caí») «ilítrnVõ.
sem mov*ls. A r»u ü«ig»do d« Cor-
valho 36. Lorgo a* 3» rtlrá.

(29535)38
UUCA — Aluga-ee o »p»rtóm*n-
to 8 d* ru» General Roca 398.

òòte «ntr»d» Independente, frente
poro * ruo, cem fránd» Jirdlm. 3
nutrto».' duas salas « porão habi-
tavel « banheiro completo. Prerp
006». Tratar Cóna* ae Bonfim 437.
T«l. .28-7330. (20965) 38
rpiJUCA — Compro ntst* balr-
A re. Blo Comprido ¦ Vil» Isa-
b*l, de 30:0608 a SbOlOOÔÍ. Nego-
oló excluiivomente direto eom 6

.proprietário, curtos eom detalhes
{« pj*ço mlnlmó. por» Ollveiro
( Lombo. Ru* Teortera 6* Silvo 463

' _(S4»84)38
1AA_ — Aptrtámtnto ecm «alaOUW*p quarto. eo«n»o ? hoahei-

_xigem-« r#íer»Bíl»* * dói»
•<n dapoeito. Ru* dó Ms-— ~ tj.V***»^ (18656)38p>****

LUGAM-SB qüártõ* pára casais
A rüa Plãül 4), tóBo* ós San-

tó*.^ ... (15710)31)

A" 
"LUQA-SE 

pór 550», tása com
4 quartos, duas salas, 3 bá-

nhelro» é detnáis dépéhdéncio».
com obrigo pára Automóvel é
bóíri quintal; A r. Dio» 80 Cruz.
340; chaves cotn O éhcorrégedo dá
vila hó íl. 330; tráto-sé A rü» dá
A»semW»l* A», d».- 1* ás 17 hs.

_____!_?
V*_toOA-BÍ üm» C»*à, «al», dói»
«quortos, cozinha « garoge. por
170*600; A rü» tláub» 134. Modu-
reira. Largo Otavlono, (6630)20

Cuóa-sE uma e«».\ com óôi*
quarto*, sáló « cofcirinA: * ruá

Éüliri» ftlbílró 36. -Of. a* tJènttp.
(6637)36

A" _XjakJenT\tme èiSa eôm dó!s
quáftó*. sol», quàHó «? bárihó

tompltto. fés. A ru» Joaquim Ser-
fa n. 11, tránívérsál A BarJ» ftêls,
tng 6é Dentro. Troto-*» ri» més^
m«T JWglL™
ALUGA-SE 

» ea** 8* r. D. Ró-
mán*. 186, 3 quartos, duá» »»-

Ias. banhMro. cozinha. j»rdlm *
quintal: nona* e ónlbü* Uri» V»*-
cóttcálós A porta; «luguèl 4508:
póae *er vlst* a qu»lquer hora:
frátá-é* A r. Central Clmár*. »«.
lòj»: tel. 4S-Í436. ^_|11761)3Í)

ALUGAM-SS 
Atime* qú*rtó»r*

t. 88 a» MAIO. tal. RUehuelA
(34035)20

ÍJJGA-SE umá coso em todos
o» Softtos, èom todo o confor-

to. á rüá Paulo Ar&ujo n. 147
tráto-aé no riiésme. da* 9 Jxs w
íioras bu pcló tel. 43-1434. Exige-
__ flador. (!»B77)30

ALUGAM-SE 
duas casa», umo

kronde é üma psiüéne, á ruo
Tóm-psori Piores 19, bondes de Lins
Vasconcelos. (18303)30

ALUGA-SE 
ume coso cóm dois

büáítos^é duos sftlr.s, A ruá
Goláz n.~ 180, de.roütè á ésteção
do IhèántoBó. . AlUiuel 18Ò»0Ô0.
Trotõ-ée riò n. 310 dá »Wj*$&

128034)30

A~LUaA^8E junto A É!t*i;1ttc^.de
Rlachuelo. A.ruo Cloro a* B&r-

i-oá 33. cásá 3. ütriá coáo novo. bátã
Vátnlliá á» teAtáméftto. coltt trí*
òuMtos umá s»l». bárihélro com-
SttoMn. 

"*&*: trátM> A ruo
l. Manuel 36. Tel. **-™£il(>n0

Cóm en-
_ tridã iridièènderiW, aluga-sé

A üénhor dé todo rçspeito. A rua
Venceslau 87. rio Meyer Casa 

de
Hu*nlUa.__ ._^_ (21471) 30

OSVAIiDO 
CRUZ — Vèridé-éè 1

lindo brédlo tipo paláééte com
tofló conforto, tem nos fundos
duas ótimas cosas de boa renda,
rierto da estaçáo, tem linhas de
Snlbüs na ésqülria, p>'eço 40 oon-
tos, aceltá-sé algum ft proj». Tr*-
ta-se á rua Gonçalves Ledo 68,
antiea Sâo Jorge, còm ò Sr. Aforou,
das lb.A»...14 hóias. ,.,(38832)30

NITERÓI 
— Casa mobilada —

Aluganse umn, perto dos ba-
nhos de mar, num local pitoresco,
com vista admirável e todo con-
forto moderno: telefone, gclotlei-ALUGA-SE a casa da rua Co

A mandante Coimbra n. 33. Vér | ra elétrica.^ radio, OHuVêlro^etotrt
è tratar na mêsriia, íenha.

(15907)31

ALUGA-SE prédio novo, com
todo o conforto, gás. entrado

paro auto, W. C. para creado.
Aluguel 350*000; á rua Frederico
Albuquerque n. 121, chaves no
n. 137. Hiãlériopóll6, Bonsucesso.(28156)31

A LUGAM-SÉ * casal «etri filhos,
"• »ài_ A dois quartos ds frente,
corn águ» bastante, fogão o gás,
multas frutá* é éritfáao lndiperi-
derive, á ruõ f órré» a* Ollvélvo 8.
Plfdáãt. (15807)ÍO
"k 

LUÒA-BÍ-)»* sálá éôrt airél-
A v> . >>r>í,i»ibi»r ¦ l»var, em pré'
dlo distinto e muito oiéiado. t
ruá General Belleg»ra 94, £»*»31, Engérihò Novo, (6883)30

¦O _ ÃiuíU-sé
ót!mò:"èòrii *él* boni»* ^_» família, bòá éoftdução. »

fiíá t.lno Teixeira 33 »«M»A «-_
clcév Club*, * trota-»* * ru» RO-
gfc Sllv* 40. 

gy^jj^
Apàttamcntos SJSl^iS
i*»m-M ótimos acobodo» de «ons-
tri^r A ruá Major Ma*êárénh»*s.

gg J 
hótáá. Oü tU. 3?á31643,

¦jjTÕSSÒ Alugar em J*e"*P»Ç»à
l>éááá còm qüátrò ou èlftéo aü&r-
tó». bariné-fô. gitog»- ou entrado
noro outo é grande terreno. Ofer-
íitAvinie. Orá*?* Aranh* U

sala 40». (3987)30

LUGA-SE ótimo cts». óô«á ttés
quarto*, solo » toao o con-

farto r em linda vivendo, ã ruá
Oeneral %lle<!*ra n. 94. CM». 1».
BrtJtéftho .Kov6...___ (6963)30

A^LUGA-SE 
umõ-bôá c**á 

"l>*r»

fámlllá B* IratHAénró çom to-
da* át córAóaiaáae*: t. Dlé» a*
Cruz 553, c»»o II. á»*yer, Bpc» rto
M»tó! lhtotfnáÇóís. Tel. 29-8138;
eh&vt» ho boteíiuim MôroUs.

(31628):6
LUGA-S- pór 130$ mensils.

b6& eotá com um qukrto,
urriá *»1», eb*líih&, été,; * rü»
DlóriWló F*rft»fia»s fi. 88. |ri«-one a» Dêntrft. (38179)30

ALUGA-SE 
A cááá 3 d» ru* Ito-

m»r»eA Si. a» eõriatrüço* r*-
cMitt. fcôná 1 quartos. Aálk «^míls
aep«ttde*tla». Alutuél ISoJooi
6n»v*A nò á*, fundi*. Tr»t»r pêlo
tél. 4*.|T*i. C«6»ÍÈi6I. J_h__hi_.

B"ÕÒA 
OÒ MATO -^ Alü8i_**

córifort»>-*l bUftg*low tmi etri-
tro d* lordíiri é «rrora Irutlfero»
tírkk, &**_. -!*>•_ ?»"«'";«»
cõi* 8Ó1S ót:*áo» quarto*, ^fjjpl»¦álá. òénhélro còrrtpléto. qüáíto •
báriRélró ae éreádá. V*f *«*„iS
U 18 hor»». Ru» -Aríò dt S»nto
M£élo 46. »áltár Dl*. a^Cruz.

tjIÜDADE — Alügà-se pávlirien-
k tó superior, com 4 quartos, 3
ialaá, benhélro córriplétó, copa, ço-
zlnha .tanque, grande área e es-
uocosa vararidá. Ao lado. ver e
tratar A ruá Oolaz 632,B telefo-
ne 29-6802. L214?H?°

QUARTO 
— Aluga-sé A cásál ou

a péséòá distinta, têrn abrigo
ae áutóriiovcl. eórii ou sêrii pen-
sáo é umá eása cóm 2 quartos,
HUa» sálós, copo, qulritál. VUela
TovánéTjS^Mly^.^^USTAlSO
T»ÒCHA — 24~ae Maio, 260, alú-
Xá-gám-s* quarto» é sala», désdè
60*7 tládor òü adiantado, tratar
com D. Hetm;nla. (29508)30

UA Côrottél Rangtl 279 — A1U-
*&-**, cóiri ácòihoa&ç6es pára

Dequeri» fatolllá. "èastos d» Oli-
vélta" S. A. Av. Rió Branéo 114.
2» Andar. (16017)30

KÜÃTíí 
de Málo 111 — Ãlü|é-sl

crtmrilfetámérit» 1'mj»*, corii »*-
lá, 2 quArtôá. cozinha. íçw&o &
irás * báftltclro. isto ábírlo.E . (16018)30

ICARDO ALBUQUERQUE. —
Çâsa pequeno, de èeqUlná. po-

ro fárriitlá ou néjtpclo. pèrtó. dá
e=Uç&o 100*000. Estrada Nazaré
144. Cttavéi oo lado. (11868)30

 II ii

ALUOAM-SE 
duas casas, uma

com dõls quartos, sala, cozi-
nha, brlm quintal, etc. e outro
com sala, quorto. cozinhai etc,
A rua Jò&ò Torquato 39.. Ramos.

(29476)31

co etc. Trator èm Niterói pelo te
lefone 3785 ou no Rio com o Sr
G. Humbcrt, no Banco ítalo Bel-
ga. (15938)36

jo. Tel. 22-1827, (28008) Z13

MANGUE
-VTENDEtSE . um* ca'?'"-K rus'-'Afònsõ_Cavalcanti n-,'157^ bòrt
para renda e grande íamilta; iix-
formou» 

'na .mesmo, com «.*!»»';
prlotorlo, • .' ' (15808) Z18

LARANJEIRAS

SALAS PARA
ESCRITOBIOS

ALUOA-SE 
Umá 6«sa eòm sálá,

dois quartos, cozinha e ba-
nhelro: ã ruá Jo&o Torquato 78.
Ramos. (16028)31

COSME 
VELHO — Vendé-se ¦ó

bom prediQ A rua. Indiana 97
,m láUão pelo Palito, dia 28 de
-etembro ae 1939,. M }%*$£

ALUGAM-SE 
ás caáos 3, 5, 7 é 8

A rua Juiió Ribeiro 94 (Bon-
sucesso), cótri boa sala, 2 quartos
6 aépials dependências. Estáo
contplètairiènte limpas e tèm boas
inátalaçóiBs. Chaves ná casa 2.
Tratar â rua do Meroaao n. 13.

(31566)31

ALUGA-SE 
uma casa com três

quartos, duas salas, cozinha
banheiro, bòrrt qulritol. aluguel
200$: á rua do OoUto 490. Penha;
As chaves no local. (32066)31

ALUGA-SE 
na rua Miguel Couto

32, antiga Ourives, no Io andar,
uma sala de frente, encerada e mo-
bllada para escritório, tel ..* zclaao-
to, asselo, respeito e sala ae- espera.
Tratar na loja. (28283) X35

A~~ 
LUGAM-SE duas hoás salas de
frente liara escritório na rua. dO

Ouvidor 26, 1» andar. Tel. 23-55.72.
167 U "1X25

LUGAAÍ^SE duas soiÕB.porá es-
crltorlos; á rua ao Rosário

n. 168, sobrado, (U473)X25
LUGAM~SE dUR» salas par»
escritório, uma grande e outra

menor, com divisões de' vidro «
balcão; trotar á rua Buenos Aires
87. I» and. (11688)xa.í

BOTAFOGO : n ¦ r^

GÁVEA '¦-."¦-.-'¦ 
'.

'"BJNDEM-.êE,

%
: d

CASA"— 
Cotopra-se nós. bairro*-,

do" Estaclo, Rio Oompiido, ou.-"
&« ruas zamenhoíi pollna* Mfflo. j
Laòerda'e aajáeebçiáBj-para àe.xi.íi. .«,
flá' fanillla, com dois quarto».J»
sâlae, cozinha, banheiro etc. pie-

VENDE-SE 
pela melhor, oferta-.

L rua Assis Bueno, terreno rotn
pequeno casa. Tratar A^uJn.S?-
nhor dosPassos, n, 1.^%%?^.

i ' rua. dW Aca-.r. í.,.- atlíí.

CASCADURA 
éri» frente A ponte.

àlüSá-S* qu&rto Independente,
cò* *&Hhhá *«p»r*a». ájuk eor-
rént» « vararia*, *»ao»lh*ao e for-
rádo. ru» Coronel R»rii«l 80. fun
doi, com o «neárrégodo. T*l. 29-
5414. Abel (38334')'36

Casa 
Nova — o'timá. có^aòis

quarto», solo, banheiro, cozinho
o «A» * qulfllol, pòr 386». clltoo

íávore. 343. Tél. **->*$m_<*

ALUGA-SE pequeno caaa, com
Sala, quarto, cozinha é todo

o conforto: A ruo Clarlsse For-
tuna 33, rtònsücèsSò. 140*000,
ôarta dè fiança. Linha Leopol-
dlna. (32025)31

ALUGA-SE 
bo» sola, própria pa-

ra esoritoiio ou gabinete, com
telefone, empregado, enceramen-
to, etc: aluguel, 3O0S00O. Praça
Fioriano. 55. 3.» andor, (276731X25

V ctos," Jatcúm' T3ot.i'hlçó,
casas em conjunto « um terreno'.
ae 11 x 23". A Patrimonial B. A.,
1°rua General Cornara- M|tgí-fflj
dor, tel. 23-3180. (31.3301530,

LEME E COPACABANA

LEOPOLDINA

ALUOA-SB A c»«* üe ru» Carlrl
A 4J7 R»mo*. Vila Cascanahá
tom dois qu*rtò», «àlo. étc. olu-
fcüel 170*. Vér é trator * mesmo
?UO 438. (20693)31

CASAS 
riòv«* — R. ** d* M»>n

111 — Alu*»rií-i* »» 6»*»» *
* » rothplétsfriéftte AoVás có»
•»-,»'. 3 ^Ü»MÓ», «*lnh». fogáo *
oós. ln«t»l*el<' Pómplet» d* ba-
hhò. BrU» Vbtnaa. (16031)30

A_LUGÃ-SE 
ufrtá ta»a no+*. pór

àÓOiOof), A ruo Tenente. PI-
ntentél 3*, Olori»: trato'*» h» P»-
d»rl» Africono, A hi» Urortós 1342.(11214)31

ALUOA-SE 
uma co&o noVá, com

duas saláB, dò!S quartos *

Srahde 
terreho. não falto agüa;

rüo Májcr Rego 186. Tratar á
ruá AntóWó Rego 415. Estaç&o dç
Olaria. J^ílllll.1

ALUGA-SE 
umo too c»«s, com

dolA quartos,. duas sal&s, pin-
tado de novo; A rua Aracati 140.
Ramos. Trator no ot-marem do
esquino ¦-."'¦te"3iM,1a
"TljãoA-St' *kaa xo«i:'' * 

'«!«

^•Barreiros 313. Estação 6* H»-
mo», com dol» quorto», «oi»,
rrande cozinho e mais pertences,
tódò óonforto.. grande ?«intei:aluguel 3SÔ80Ô0: estA »b«rt«. Tra-
t»rgA ruoaó Catete 211.9eni3i

A LUGAM-SE boas c grande» sa-
¦«- la«, desde 150$, no 2» anaar,
ou todo o andar, do prodlo da
rua do Rosarló n. 173, em frente.
áo Mercado d&s Flores. Trotar no
io andar. (31534)X25

ALUQAM-SE 
ésiiriloiluà Xià Fra-

ça Olavo Bllac n, 28, com
luz, limpeza e telefone. Mercado
das Flróes. Aluguel 120A e 150*.
Tratar no local, com o Sr. Ber-
nardo. (342401X25

LÜbA^SIS um* c»»a còrn tòdò
ó córitorto; A ru». Deontedes

trota n. 80. ca»'» 1. ft*";oB.
(8.7313)81

A LUGA-S* uiriá c**á, tom .861»
A quarto», aul» »»1»A * eòalnhü:
á ru» Jò&o Tòrquotò 56. Bonsu-
*____[_ , 

J__S__Ü
\ LUOA-SE a ca»* 4 d* rü.t Qui-

A tro fl* Nòrr-íribró ÍÍB. chàvé»
no êái* 3: tr»u-*S nò Binco N«-
ttchol Ultrofnártno. A ÍÚA, «J»«}Í _!?"%_^:\-_itana» líí. S_j7i6-)31^d* P**to *»•

ALUGA-SE 
uni* cásá com sálá,

doi» quarto». roMôhá * bá-
nhelro: * ru» Emílio ?oluor 98.
Ramos. tl60ai.)81

A"PART.VMENTÒ6 
— Alusom-se

doto cotn InstUoçôes comple-
t«». incluslré fòg&o o gá»- *, rua
Borisucéí^a 146. '6623 )¦>!

ALUGA-SE 
o 1? andor da rua

da Aífembléla n. 87. entrado
Independente, próprio para con-
sultorlo ou escritório. Tratar na
loja, Camlsari» Ipiranga. _(34378) X2a

AV 
ATLÂNTICA 894 — Pala-

cote a vagar: com 3 frentes,
nar* «lo A . Htf. ruas D Ulrltíi
§7 90" Aires S. H..40. .Alugo-s*.
vonde-se ou aceita-se g*«»fc«r .
nancleménto arranha <#£$**£&
Tél éa-QgO*^ (C462X.-.-

BNDE-SE caso. urgente!? Copa-
cabana; renda l*:?W.00ptJ»{!fc;

llta-se o ,I?!lBIim?í,toj„y*1r1 nnn Asâ rua Bolivar, 90. das I3.000ás
17.00'norasr  tni413rZ3l

V~ÉNDE-SE 
á rua Barata Ri-

beiro, pelo preço de 160 con-
toa maenlfleá resiaencio, tratar
ÍSto ??tefoneC22-'2832. (34S84).Z21...

IPANEMA E LEBLQN

ALUÓÃM-SE 
salas ótimas « ba-

ratas para escritórios ou oficl-
na dt artigos finos, serve para ca-
sal. tem cozinho e agua: á rua do.
Qultand» 32, sob, (28078)X25

LÜGA-SÊ grande « ótlm» s»la
de frente, com reservado. In-

dependente: A. ru» 1» de Março
n. 100. 3o andor.

AUtíÕA-SE 
«crltorlo com am-

pU Janela paro rua e sola dc.
espera. Aluguel 200* com luí: á
rua Urufruolan» 96- 3." ondar. ele-
vador esquino do rua do Ouvidor.

(18048) XS5

COMPRA-SE 
cssa.nova. com.tm

nuarto». duas »ala»,>*te.^Pa-
nema ou Uigoa Roddgo dc Frei»
fas. Rctpostos paro 10954. ri* pot-
torla deste Jornal. .__>|10954)Z21_A

E"sPOLIO 
de D. 

"Luzia 
Quadra*

Palhano. ó leiloeiro Ce*»r devi-
damente autorizado pelos seus n«r-
rtclros vender* cm léilSo íKla mç-
lhor oferta, hoje. as 17 horaá.. o

.«oiS1! va? I maèrilflco prcdlo cm cimento *r-
(25939)X25|mBÍl0. cora 5 p»vlmentos. A ru»

B»r5o de Ipanema 62, Copacabanii.
t____\j__\ _Ç_

TÕÕNSUCTSÍO — A1UÈ*-*»* uM*
-*>ta*o éoiri dòi* quarto* * urr.a
»á'.h é òutrá» còínodldadés, » Av. ... .
Nov» Yor_ 83. «"tor ri* Aveól- J ruo Rodrigo Sll»* ri. 18. 3

AL3GA-SE 
esplendld* sala de

frente éófn' quitfò Jshela*.
p«r» escritório ou negócio limpo,
ém t»»« d* «>«*gò • respeito: *

(31«0*)3l d*r; tel. 3Í-5724. (320211X25 sola 1. .

IPANEMA 
— Polocete. A iu» vi»-

conde de PltaJS. vende-se por,
450 contos, o que h« d» m»l« «OU-
do e de luxuoso, edlficado cm etri-
tro da terreno rtc I7.\õ0. cul* cons.
trueão custou m» s de 500 contos,,
próprio pura. familla da alto rra-
tamento ou embaixada. Tratar 4
ru» 1°. d* UoiCO. 141. 1"- snrLvr.

OAMMJZ-I.-Así

Hei^ty'^"***' ¦;^'«>jiyj'*^!3i *'*»"—'



r
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1-PAWTsTMA 

— Prédio » rua Pru-
ctonu d» Moral» 118. vende-»»

em tolléo no dia 29 de íetemBro
__ m_o, «j 16 hora» pelo Paládio,
iTÕBLOW — Av. Ataulfo Paiva",
AA terreno de 12x30, v«nd»-««.
comprado » cia. Terreno» L«-
blon. Telefonar »o proprietário,
33-1-216. (2074)Z21 A

BNDE-SE, no Leblon, um p«~-
queno e bonito bungalov**, t«r-

reo. e com garage, a rua General
Artiga» 160, Junto ao Olub Germa-
nla. Tratar a rua Dia» Ferreira 49.

(11634)Z21A
xrBNXHC-ãg ótimo terreno de

v • 10x60. * ru» Nascimento 811-
ra. -Tratar pelo telefone 22-?<5S2.

( 34383)221A

JORNAL DO BRASIL TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO, DE 1939

"\rBNDE-SE por 120 conto», fa-
! ,v elíltando-ee paTte, magnífico
apartamento, com hall. 2 ». 4 q.».'
hanhelro. armário»-embutido», ete.
Linda vist» para a praia do Ar-
poador. - Tratar dlretam.nte eom
o propríeaarlo. Telefone: 27-7398.

(21478)Z91
__3______________ea*a__—9ea___>'.SANTA 

TERESA.

Fonseca Lima JâSlt__8_
« terreno» em qualquer bairro.
Teleíone 22-758 — Av. Rio Bran-
co 183," 6o «ndar. Sala 603.- - <6470)Z22
•\TENDEM-SE dois bon» lote» »1-
i'\ tuado» á-rua Bar&o de Itapa-
elpe. próximo a Avenida Paulo de
lírontln, medindo • 22,50 x 16,50
(esquina). Preço 70:000t000: de
18.50 x 19.00 metros. Preço
S0:000*000. Tratíx eom ò proprle-
tarlo, a, rua Ramalho Ortlgao n. 9.
1- and,*, aala 15. (11746)222

RIO COMPRIDO
•yíJNDBM-SE 3 lótéa de terrenos

*'• 4 rua Santa Alexandrina 406.
(6502) Z24

TrUNDE-SE barato, um. prédio
Y tipo apartamento, dividido cm

quatro morada» Igual», rende 800$
mensais,. A rua Itaplrú 173, casas
6. 7, 8, * S; trata-se 4 ru» José
Higlno 19, tel. 28-9073.

(15842)Z24

SAO CRISTÓVÃO

COMPRO 
casa 4 viste, 50:000$

Rio Comprido ou S. Cristóvão,
tratar 4 ru» Euelldee da Cunha,'7, .ou pelo telefone 42-4508, das
B às 10 horas, chamar Melero.

(11921 IZ2.1

ESPOLIO, 
serA vendido en leilão

pela, melhor oferta o magnífico
Terreno que mede -5 metros de fren-
** por 48 metros e 20 de fundo»,
4 Praia de S. Cristóvão 34, Sexta-
feira. 29 do corrente, as 17 horas,
pelo'leiloeiro César. (S4425)Z25

S. 
CRISTÓVÃO -*- Vendei» per-

to da Cancela, terrena, por. 18
contos,-telefone 23-6148, com o
Sr. Carvalho, das 9,30 ãs 11,30 ou
das 13 A» 14 hora». (11956) Z25
*\*19NLUS-SE casa d» solida cons-

' truçâo com por&o Habltavel; 4
ru* • EmeJrenéisüia 54. Sáo Cristo-
vao, próximo ao Largo da Can-
ceia. . (20341 ).Z25

ANDARAI'

GOMPRA-SE 
um» caaa pequena

até 7:000< nos- subúrbios da
Central, ou Leopoldlna. Cartas pa-
ra Antônio Ribeiro. Rua José VI-
cente 93. Andarai. . (15*634) Z36

GRAJAU'

GRAJATJ' 
— Vendem-»» oa ultl-

roo» terreno» disponíveis do
lado par, na rua Henrique Morlze,
oom 10 metros de frente por 35,80
de fundos. Tratar A mesma rua'B.: 88. (11470) Z26-A
"I1KHRENO — Vende-se de 15x50
4- metro», A rua Sà Viana n. 20.
Chaves no armazém próximo, a
esquina. Tratar ã rua do Ouvidor
n. 189, sala 805, das 10 às 11 •
das 1 6à«17 horas. (21345)Z26A

VBLA ISABEL
; jtBBBBaSBBBaBEaBaHBBaBaaBBSBBte

AVENIDA 
MARACANÃ — Ven-

de-se. urgente, belo lote de 18
por 21, nessa avenida a 60 metro»
da rua São Francisco Xavier —
Tem financiamento de 200 contos,
aa Sul Amerlea. Preço 60 contos— Rua da Assembléia 67, 4° an»
dar, com o Sr. Amador ás 17. ho-
ras. " (35110)2527
¦pJHSDIO — Vende-se por 45:000»*j em Um dos melhores pontosda rua Barão de Bom Retiro, em
bom estado, para: pequena faml-
lia de tratamento, com Jardim 4
frente, a bom quintal, entrada la-lera!'para «ervloo, etc, em terre-
no que mede 9 x 28. Informa-se
A rua Uruguaiana 99, s. 120. 1».

i ;¦-  (1S804)Z27
TrB.BOrSO comprara casa ou _e.--1- reno na zona de Boulevard'28
d» Setembro até 8. Francisco Xa-
ler, pago a vista, oferta» para '4

r-aa dos Ourives 9, loja.
(38120JZ37

rpERBENO
*- de 82x50 metros, 4 rua Asariba,. Junto « depois do n. 71'.

— Vende-se ótimo,
de 82x50 metros, 4 rua Asa-

¦•¦•»., juunw ¦***¦ -.icjAJir, «y a, § j. ,Tratar à rua do Ouvidor n.- l-i,sala 805, das 10 as 11 e das 16 as
17- horas. ,r^ (27346)Z27
rriERRllNO — "Vende-se ótimo de•*- 32xS0 metros, A rua. Ararlba,
Junto • depois do n. 71. Tratar
4.rua do Ouvidor .... sala 805,
daa 10 às 11 t da» 16 as 17 horas. 

^3*8) Z27¦"tTTINDEM-SE os sólidos prédio»: V. da rua Vlseonde de Santa Isa-bel n». 220 e 220, casa 1, pro-prio» para renda. Aceitam-»» ofer-tas. Facilitam-se 40 por cento do
pagamento. (34163) Z27

. TTBNDE-SÊ üm terreno A rua'¦Hlpollto da Costa junto • an-
tes do prédio n. 33, próximo A
Avenida 28 de Setembro: Trata-• ne com Dr. auedes pelo telefone
43-4800, ramal 252, entre }4 e 16

, horas. (11814)Z27

TMUCA

CONDE 
de Bonfim —. Vende-se

urgente um magnífico terreno
no melhor ponto desta rua, com
3uasi 

17m de frente e 71 de fun-
os e duas frentes, ótimo para.uma c»sa de ' apartamentos, vilai riu jrrandè construção, prern uni-

co, 99:0008000, vale o dobro, nego-
. oro. direto e a vista; trata-se das

11 4» IS hora», psilo tel. 22-7905.
(29561)Z28

GAPITALléTAS", 
ser4 vendido em

. léllío hoje. As 16 horas, o pre-d|o . edlflcado em importante «rea- de terreno com duas frentes, A rua
r Conde de Bonfim 214 e Almirante
r Codcrane. medindo pela rua Con-

, «e de Bonrim 23 metros e 40 de
frente, pela rua Almirante Cockxa-
ne 28 metros e 80 e de extensão
248 metro» e 80, pelo- leiloeiro.
César.  (34422 )Z28

GOMPSAM-SE avenidas até 300
conto»; prédio na Tijuca, VilaIsabel, Grajaú, Copacabana, Ipa-

nema, Botafogo «Laranjeira». Tel.23-4761. Quitanda 85. 1». Alvlm.¦ - (29523) Z28

rpWTJOA — Veii.io ótimo lota d»
-a. 11 x 80, «ntr» construções por

49 contos « outro de 8 x 30, no
Ílm d» ru» Fonu» Correi», por
12:500»; rua do Carmo 65. 4». ». 2.

(32029) Z28

TIJUCA 
— Vende-se lindo prédio

d» dol» pavimento», próprio
para família de tratamento, com
quatro salas, «ela quartos, 2 qusr-
tos d» banho, sendo um de luxo,
copa, W. C. garage, O terreno
mede 13x40, A. rua Almirante Co-
eltrane. Tratar A rua do Rosário
n. 79i 1° andar. Tel. 43-2121, com
o Br. Pblrajara.. ¦ (273,42)Z28

VSNDE-SE 
bungalow novo de. 2

pavimento» por 65:000» em
centro de terreno, J»rdlm, quln-
tal, entrada para auto, aerve para
pequena família, A rua General
Belegarde, .próximo A rua*D. Ro-
mana,- tratar com o .proprietário,
A rua Afonso Pena 150. Tel. 28-
3649. Ferreira. . (15893)Z28

subúrbios:
CENTRAL

BOCA 
DO 

"MATO'•— Aluga-se A
ruàí Vilela Tavares 131,..umá

casa com 2 quartos, duas sala»! ba-
nheiro eojnpl«to, grande quAhtal.e
entrada pira itttomoveU Trata--»e
ao 'lado'cota o Sr.'Saraiva.

- < . (29825)30

CJMPRA-SE 
casa no M-iyer, lado

,de Arqulas -Cordeiro; próximo
A estação, de 'preferencia condução
A porta, qúe tenha -4 • cômodos e
entrada para carro ou possa faíer,
até 30 contos, entrada 16 contos
e o restante a combinar. Informa-
çóes A rua General Câmara. 226,
sobrado. ¦ (8587) Z30

CABA• 
— Vende-se. »»1»-». dol»

quartos; 4 rua Honorlo '83'4;'-~
Mejwr. ' ¦(21529)-.30

CENTRA— 
— Oomprárse' ,ea»a

pequena, até 14:000*000, ur-
gente, tal. 3C-6410,,-Silva.

(32065) Z30

DESEJA 
vender rapidamente .a

sua .casa ou terreno, sem 6e ln-
comodar sem despesas e em sigilo?
E" simples.. Procure-me ou ,peça
para ser •¦ proourado, pelo telefone
22-9051. Rua Caetano de Almeda
n.'36, Junto ío h. 588 da rua Dia»
da Cruz, ou14 rua TJrugualane 86,
3°. andar, com Álvaro.,

(27881) Z30

ENGENHO 
NOVO. — RU£. Con-

dessa Belinonte. Vendo casa, 2
quarto», duas salas, boa i coslnha
com 'gas. .etc. Terreno com cerca
de 86*0, tendo na írente 6,80. .e
nos. fundos 7,50, os fundas dão
para 4 rua General Belégard e estA
murado. 0'tlma compra,- pois po-
der* construir, vender ou;, fazer
entrada de carro. Nfto é moderna,
mas-é de boa. construção, conju-
gada por dois lados e recuada 2,00.
Seco 38:0008. Entendimentos e
referencias, só pessoalmente, 4 rua
Uruguaiana 96, 3°, Br. Álvaro, de-p
pois das 12 horas. Comp. Constru-
ções Moderna» Lmitd. . (82058)230

ENG. 
DE DENTRO .— .-Vende-ee

no melhor ponto residencial,
na rua Borges Monteiro, terreno
plano com pouco-mais de mil me-
tros quadrados por 25:000». Ne-
goclo direto. Rua da Quitanda-59.
4o and., sal* 27„das 14 as 17 ho-
ras. Tel. 43-0532. (15913)Z30

ENGENHO 
DE DENTRO, pomo

comercial, Junto a. toda eon-
dução — Vende-se a boa casa da
rua Dr. Bulhões 115,' em centro
de bom terreno, 2 quartos,' duas
salas, gas « mais comodidades;
trata-se ná mesma. - (6196)Z30

ESPOMO 
— Leilão do prédio- A

rua: Caldas Barbosa 167. O-Nl-
lo leiloeiro, autorizado por alva-
r4 do Juix da 1! Vara Cível, ven-
der4 no dia 27 do corrente. As 16
horas. '. (28001) Z3 0

ESPOLIO 
— Lelí&o do prédio de

sobrado; sito 4 rua Arqulas
Cordeiro, 870, serA vendido' pelo
Nilo, leiloeiro, em 28 do corrente
As 18 hora», no local. (27999)Z30
Fonseca Lima ^^oí
• terreno» em qualquer bairro —
Tel.: 22-7555 — Av. Rio Branco,
183, 6° andar. Sala 603.

(5471 )Z30

JAOARE-PAGUA* 
— Vende-»»

. uma casa com dois quarto»,duas salas, cozinha, banheiro •
grande terreno arborizado. Ver »
tratar á rua Mamoré n: 55, bon-
de. Freguezia. (20532IZ30

MARECHAL 
HERMES — Vende-

se um terreno 10 x 50, A* rua
Pai-aopeba, situado ao lado do pré-
dio n. 135. • Tratar A rua Farias de
Brito 48. Grajaú. (6851 )Z30

ÉTER — Rua HÕnõrio,1 a 80
metros dó bonde d« Ihháíima

« CachambI. Vendo lotes de 12 x
30 e de 18 x 24, a 8. 9, .10. «¦ 12
contos, (nlo é morro).* Tratar «
ver planta, Rosário 113-A. s. 42.
4° andar, das ,15 As 18 horas..

(15091 )Z30

METER 
— Rua Isolina." Nesta-rua, oom entrada pela rua

Meyer ou pelo Lin*. pelas ruas
Joaquim Rosa ou Azamor, vendo
boa casa, 2 quartos, duas snlas,
cozinha, gás, pequeno: banheiro
com aquecedor, tanque, etc. Bom
terreno 13 x 48, podendo cons-
trulr ou fazer entrada de carro ao
lado. Preço 32:0008 A vista; ou
35:0008, facilitando 20 A vista e
15:0008 em prestações módicas —
Na rua Joaquim Meyer (no alto).
lindo bungalow. varanda, 2 quar-tos, «ala, banheiro completo, co-
zlnha e terreno 10 x 30. Preço de
32:0008. Tenho outras proprieda-de» nessa zona. Procurar Álvaro,
A rua Uruguaiana 96; 3*>, denols
d«» 12 hora». Como. de Constru-
çóes Moderna» Lmtd. (32037) Z30

OSVALDO 
CRUZ — Vendem-se

dois i predios sólidos', terreno
de 10x47, em leilão .Judicial, hoje.
Terca-íelra, 26 do corrente. As
-!«i30 horas, cm frente aos mes-
mes, A rua Maria José n. 429,
pelo leiloeiro Carneiro. (34407 )Z30
TJREDIO próximo . ao, Campo de
* S. OrUtovão, lado d» praia,
com 3 quarto». 2 salas,, quarto de
bánhó, fogão a gas, mais depen-
denclas, e quintal; não é. novo;
está conservado. Preço 40 contos.
Fácillta-s»' parte, a combinar.
Trata-e» 4 rua • Figueira de Melo
n. 466, da» 9 ás 12 hora».
_________' ¦ ¦¦' (15909)Z25
T>IEDADE — Terreno.— Vendo,A A rua Padre Nobrega, esq.. de
Amalla, 30x23,'por 10 contos: acei-
to, Oferta. Rua do Carmo 65, 4?.
sala 2.. .- • - (2771'1)Z30

XTAD. LOBO — Vende-se em*•*• transvereal A Barão de lta-
Ssgipe, 

lote de 12x30. plano, por5 ¦ conto», outro em Delgado de
Carvalho, esquina, 12x30, por 37contos. Tasso Barbosa, A Traves-
sa do Ouvidor n. 23. (16030) Z28
TIAD. LOBO — Vende-se em Fe-xi lix d» Cunha, lote de 18x20,
p:r 32 «intoa, com 11-relra eleva-
_o. outro de 13x30, esqMlna, por85 contos. Tasso Barbosa, A Tra-

__<£*, Co Ouvidor o. 23.--—*- flOOSOIM»

|>REDIOS para renda — Engenhoa ae Dentro — Vendem-se, A rua
General Claiindo 250, com frente
também para a ru* Gulns*». em
leilão dia 2 de Outubro de 1989,
As 16,00 horas, pelo - Paládio.

(34267 )^30
DIEDADE — Leilão do prédio daA riiV*. Joaquim Martin» 390. queserA vendido pelo Nilo. hoje. no
local. As 16 horas, por autoriza-
ção do Juiz da 1» Vara Cível.

• 
--y,  (28000) Z30

QUINTINO 
— Terreno de 11x88.

com um barracão. A rua Golaz
1382, 11 contos, vende-ee; Uvre . e
desembaraçado eom slvprà d»
Juiz. trata-se eom Carvalho, A
rua Fluuelra de Melo 468. das 9
As • 12' horas.  (13010)Z30
DIACHUELO — Vende-se o ótl-"mo prédio da rua Francisco
Bernardlno 99. tendo 3 quartos,duas sal»», varanda,'.aala.de almo»
ço, banheiro e cozinha. Quintal
todo arborizado e cimentado com
quarto de empregada e w. c. —
Existe ainda no meimo terreno
outro prédio eom do!» quarto»,uma, «ai», banheiro e cozinha e
d» construção recente. Vèr e '¦ tra-
tar no local. (1139Ó)Z30

PRCDIO 
— Leilão d» Brandi- ares

d» tarreno, »lto A rua Fontour*
chmv** 88, serm, vendido no Ioc»l
pelo Nilo, por autorização do Jul»
da 1» Vara Cível, no espolio d»
Adão Teixeira, hoje, A» 16,30 ho-
ra». Vide anuncio no Jornal do
Oomereio. (28002) Z30

TERRENO 
— Vende-ae o bom

terreno com 10m,00x34m,00, A
Avenida Suburbana, Junto ao nu-
mero 1.799, quasi em frente 4 rua
Plaul, em lellAo no dia 2 de Outu-
bro.de 1939, as 16 hora», pelo Pa-
ladlò. 134258) Z30
*\TENDE-SE boa caaa com tre»

v- quartos. du»« sala», bom quln-
tal, fogão »' ffàs, étc.. A rua Tt-
nente Costa) 180, Todo» os Santo»,
ver ¦ e tratar na meíma.¦ ¦-,...¦ (,-!4146)Z30

VENDE-SB por 60; 000$ ou álu-
ga»»j o prédio 171í 'da rua Ma-

rechal Bittencourt, Rlachuelo, tel.
27-8887. • ¦• (1S«S2)Z30

VENDE»SE. 
ubia casinha moder-

ha, em Bento Ribeiro, tendo
ou|rrA no» fundou' eom'entrada In-
der-èndente; A ru* Lolde- n. 24,
subindo i A • ruá Ploul. ¦ dsrjols da
ponte. .Ultimoapreço 15 conto».-_..; ¦':.- (27169) Z30

VBNDE-SEv-um- 
bungalow réeen-

temente oohitruldo/ em centro
de terreno, -A rua Dom Bosco 53,
próximo 4 ru» LlnoTelxeir», Ria-
chuelo, tendo boas acomodações,
pelo preço de 45:000». Está aber-
to par» »er visto, e trata-se no
local.' ,____ 

(280421Z30

TTENDE-SE boa . casa com dois
v.qü»rto». 2' «alas, coeinha. etc,

4 rua Cristóvão Penha. 46, .Pleda-
Ce, Junto 4 ruá Assis Carneiro.* pré»
ço.deocasião.. 

' 
. (11877)230

VENDE-SE 
o prédio* 4 rua Emi-

. lio de .Menpze» 204, .Piedade,
com 2'salas, 2 quarto», c.ozlnha.
etc., varanda e bom terreno. Só
ó prédio custaria hoje mais de
45 contos. Preço 30 conto». Cha-
ves por favor no armazém d* Av.
Suburbana 2,729. Tratar pelo te-
lefone: 42-8211; dè manhã: * -." 

(21417) Z30
"irENDE-EE*. um prédio dé ésqul-

v vn», eom grande salão, .tem 6
portas, perto• da' estação 3, mlnu-
tos, ém Nllopolls,' Informações
conv o proorletario.' no Beco da
Musica n. 8, tranaver»»! A rua da
Miserlcorál». Rio (15996) Z30
¦«rENDE-SE uma casinha A rua

T Eng. Henhique Lussao 115. na
estação.de Mesquita, por 3:500*.
Tratar no'armazém, porta de aço
— ! Rua' Emílio Gadagny 124.

(11785)Z30

VENDE-SE 
uma casinha; .A tra-

.vessa Isabel S. Bento Ribeiro.
Tratar*A,rua Teresa Cavalcanti 58— . í>led»de'. .:,' (5519)Z30

VBNDE-SE. 
uma-, casa em terre-

no de 11x50, arborisado. perto
de cinema em construção, com
bonde A porta. Estrada Vicente de
Carvalho 70.. Mádureira..

i .' (34284)Z30

V35NDE-SB 
um terreno em Cam-

po Grande. Guaratlba, com 20
metros de frente e 40 de exten-
são. Tr*ta-»é A rua Santo Amaro
142., Catete. (1»919)Z30

VBNDE-SE 
-uma 'Uhda morada,

com dois quartos, duas salas,
cozinha,.-banheiro» e grande 'bar-
iàcão,:em terreno çom, 15 metros
de frente por 400 metro» de fun-
dós. Tem entrada para garage.
Bonde- e'ônibus A porta. Estrada
Monsenhor1 Fellx, 844, Irajá. A 5
minutos de Mádureira. Tratar ci
o' proprietário A rua Visconde de
Plrajá 608-B. Ipanema Teb: 27-
9885. (1592â)Z30

LEOPOLDINA

BONSUCESSO 
— - Alugam-ae as

casas acabadas de construir, A
rua Cardoso Moral» 246, casas I a
XIII, com 2 quartos, sala, banhei-
ro completo, quintal- e os aparta-
mentos n. 242 e. 244, com 2 quar-to», sala. banheiro completo, quar-
to de empregada, Jardim él quln-tal. Trata-se no mesmo. Tel. 48-
9269, Blttar. (10569) 31

BONSUCESSO 
— yende-se uma

ótima residência,';teí' 23-3040.
Tratar com Mario Rezende.

(15845) Z31
-DONSUODSSO — Vendem-ee- 3
Af essas conjugadas, ótima rua,
tel. 23-3040, Falar com Mario Re-
zende. . . (15845) Z31
flAZINHAS para todos- — Junto*-V á estação do subúrbio da Leo-
poldlna, com lotes de 10x40, tudo
por 3:20OSÇO0, a prestações sem
juros, com transporte de trem a
30ÍOÓO' me -ral», à rua do Rosário
n. 159, .1° andar, sala 7.

(20013) Z31

0~LARIa7 
19:0008000 — Vende-se

ótima casa.com dois quartos,duas salas, banheiro, cozinha e
mais um barracão nos fundos.
Sendo 10:000* 4 dinheiro e o res-
tante cm prestações de 2501; rua
João Rego.'242. Tratar das 11 as
12 horas, tel. 28-9261. (15875)Z3l
•IiERRENO na Circulai- da Penha-*-.— Vende-se um, tendo 7 x 38,
na- rua Braga, ao lado da casa 30.
Tratar com o Pacheco, tèl, 22-9870,
preço 4008000, ou rua Pedro I, 25.

(IU40)Z31
TERRENOS 

— Vendem-se com
urgência; baratlssmos, 5 lo-

tes Juntos ou separados, em fren-
té á estação d» Castas. Tratar A
rua 1". dé Março, 141, Io. andar,
sala 1. (15380)Z31

VENDE-SE 
na~ estação-de' Ola-

ria,-A rua Fllomena Nunes
130-A, prédio com dois quartos,duas salas, cozinha e banheiro,
com água quente é fria: tratar
no n. 114; (3H53)Z31-TTENDE-SE na-estação de Olaria,

' rua Leopoldlna Reao, terreno
grande, para construção de vila;
tratar com o proprietário. A rua
do Rosário 143, das 16 As 17 hora3.- ¦ , 

' (34152>Z31

VENDE-SE 
um- cômodo e oozl-

nha em terreno alto 10 x 33,
baratissimo, perto dos bondes, em
Bonsucesso. Trata- eom o dono:
4 rua D. Isabel 28, loja. Perto
da .'rua Ólge, em Bonsucesso. ,

(5680)Z31"•XTENDE-SB terreno, Br»z de Pi-
vins; próximo a estação, 17- me-

tros ds frente. 4:0008 a entrada
e 4:000* em prestaçóe» de 150»:
Inf. pelo tel. 22-9303 (119651Z31
«_______-_____g-_—__- 1 , 11 ga»

LINHA AUXILIAR

MARIA 
da Graça — Vende-se l

bom terreno de esquina A rua
Profeísor Bosco) i, em frente A ts-
cola; tratar com o Sr. Almeida: A
r. Bueno» Alre» 73. !•. (34370) Z32
"ITUNDEM-SE duas eaesrs com sa»

v lá. quarto e-cozinha, um bom
a uin tal. em frente a - estarão de
IráJA, rendem 140*. Faclllta-se
algum pagamento. Informações
com Davld pelo telefone 29-8828.

(34276)232

rpERRENO — Vende-se em Jare-¦*• répaguA. 4 Aven'da Engenho da
Serra, esqulna com 4 rua Gemlnla-
ne de Gola. antiga Sapateiros, com
85 metro» de frente e 105 de ex-
tensío. Tratar 4 rua do OuvidOT
a. 85. 1°, rala 2. com e Dr. Abel.

(11831)30

VENDE-SE. 
um ¦ bom terreno, na

Linha Auxiliar.'em Cordovil. 4
rua Ollvera Melo 124. quadra 21.
trata-se ; rua do Lavradlo. 10. eom
o Sr. José. (29702)232

rETROFOLIS

DETROPOLIS — Compra-M eaaa,* até 100 contos. Oferta» para20942, na portaria deste Jornal
(20942) Z34

TEREZOPOLIS

npTtRESOPOLI.-) - Terreno — 1
A 6:000*000 — Vende-»», á ru»

Slcper, lote 49, em (rente A «<-
tição, com 10x30. listar A rua
Rodrigo Bllva n. 8, loja. Telefo-
n» 22-1517. .i.IlseSlZJS

NITERÓI

NITERÓI 
— São Francisco, ven-

de-se um prédio com 2 quar-
to*, duas talas, e mais dependen-
cias, num terreno de ¦ 20xd0. ¦ Vér
e tratar no local. (34307)Z38

VENDEM-SE 
esplendidos lote»' de terreno. A beira-mar; me-

dlndo 10 metro», de frente, com 2
bons. quarto» e uma casa em cl-
mento armado, oom 4 quarto»,' sa-
Ias,, copa, cozinha « bom quintal,
por 40:000*000 » os lotes a 15:0001.
no Saso de São Francisco, erri Ni-
terol, Vila Charltas. Tels. 26-6111
e 26-4309, Oeneslo.. (11211) Z36

VENDBM-SE 
duas caras, em Nl

terol. Fonseca, com trêi quar-
tos,, duas salas, cozinha, banheiro
completo, quintal e Jardim.. Vér
4 rua Lopes da cunha n. 43 e .47.
Mal* duas ao. lado, com dois
quartos, uma sala', banheiro com-
pleto e Área. Tratar na» mesmas.
r*..: ¦ ¦¦ (25894.) Z36

-irENDE-SE. um ótimo prédio com
v I grande ' terreno arborizado, ho

começo da Alameda, ponto de cem
réis. Fonseca. Tratar Av.'Jansen
de Melo 658 — Niterói. • (18237) Z36

____________________________________________________
ILHAS

VENDE-SE 
um» casa com dois

.quartos, • duas «alas e cozinha,
forrada.» asosálhàda, água e' luz,
o terreno mede 100 x 120; na Pon-
te do Tiro n. 31, Ilha do Gover-
nador, lugar saudável, beira-mar,
bondes á porta;. trata-se com o
proprietário, 4' rua Saílra n. 250.
em Honorlo Gurgel, Linha Auxl-
liar, com o Sr ..Luís. Preço 60:000*.

(21455) Z37

COMPRAS E VENDAS
DE SÍTIOS

E FAZENDAS
A LUGA-SE em Barra Mansa, Pe.Ar* tropoll», un »ltlo com. dura

casas confortáveis, Independentes,
Jardim, pomar e horta para faml-
lia de tratamento.-Informações 4
Av. Rló Branco 143. Casa Mignon.
.. (2148il)Zl

CHÁCARAS 
— Durval Menezes

vende 'hos subúrbios, »re«s de
2.500 m.2 em prestações de 30*
mensal». Tratar 4 rua 7 de Se»
tembro. 155, Io andar. (27301 )Z1

FAZBNDOLA 
em Vassouras e ter-

reno Av1. Suburbana. Vendo bá-
rato ou alugo, troco também, tel.
29-2297. (15884) Zl

FAZENDAS, 
sl,tlos • chácara»,

vendem-se situado» em Gover-
nador Portela,' Morro Azul • Sacra
Família, clima 600 metros altitude.
Ramal Vassouras — Linha Auxl-
liar. Informações rua Candelária
n. 80, 2° ou em Morro Azul, Esta-
do do Rio,- com Pedro 'Soares,,:
__J ^_. . (27469 )Z1

SITIO 
na Praia com 40.000m2 —

Vende-ae por 10:000$, distinta
20 minutos em cano» de Itacurus-
sá. Tem casa, cachoeira, bananal
é.mata. Tratar, r. da Carioca 40,
2° andar, sala 7. Tel: 22-9421.¦ ' '(27707) Zl

SITIO 
com 50.000 m9, distante 5

minutos a pé da parada Italpú,
E.-F. R. O. passagem de subur-
blo. tem água encanada e força
elétrica, vende-se por 15:000». Tra-
tar 4 rua da Carioca 40, 2° andar,
Sala. 7. Tel. 22-9421. (27706)Zl

SITIO 
— Vende-se para 

"recreio

e renda, tem dois mil pés de
frutas diversas uma boa casa
confortável com luz, água nas-
cente,. dentro de caea, bastante
criação, condução, bondes, ônibus
—i Preço 35 conto». 50 mil. me-
tros. informar: 22-5870.
_J (15602)Zl
OITIO pequenõr na Tijuca. Com-•-^ pra-se, pequeno, que tenha
casa, embora de taipa ou de páuaplque; telefonar paar 48-1489.

 (21497)Z1

SALA 
e quarto em comunicação

— Alugam-se a casal ou a pes-soas sem creanças, unlco lnquill-
no; A. rua Visconde de Itamaratl
13, perto do Colégio Militar.

.' (15982)27
SITIO 

— Vende-se com muitos
bananeiras em franca produção,ótimas terras para novos bana-

nais, ¦ multa mata para lenha e
carvão, água em agundancla de
nascente,' pérmuta-se por prédiono Rio. Faclllta-se o pagamento;A rua Francisco Eugênio 188.

_ _ ¦ . (6243IZ1

VENDE-SÊ 
linda situação, por100:000*. em Calaboca, distante

de Niterói meia hora de automo-
vel. A condução até o lugar acima,
pôde efetuar-se por. ônibus ou trem.
Informações A rua do Rosário 63,
2» andar. (27640Z1

VENDE-SE 
no' Município de Ca-

plvarl, umá fazendlnhá cora
bo}.. terras e água, matas, capoel-
ras, vargens, boa pastagem, 2, mil
pés d« bananeiras, grande cafesal,
5 cabeças de gados, animais de
sela. porcos 

'»' 
galinhas, por motivo

de ter outro negocio; nfio pode es-
tar á. testa; tratar com o dono, à-
rua Francisco Portela 28. Niterói.

(21574)Zl

COMPRAS E VENDAS DE
CASAS COMERCIAIS

ARMAZÉM 
— Vende-sc, barato,

em Olinda, Est. do Rio, nego-
cio vantajoso, motivo de venda se
explica ao comprador. Informar
com César, das 16 as 18 horas; na
rua Acre, 78, Augusto Barbosa ti
Ola: (34014)Y

ARMARINHO 
— Por motivo de

. doença Vende-»» o da rua Ca-
chambl h. 235, Meyer. O'tln-10 pon-
to e desembaraçado, por 3:5005,
Inclusive armação. Tem urgência:
tratar com o Sr. Martins. (20838)T

ALFAIATARIA 
— Vende-»e. por

. motivo de doença; aluguel
200(000 e.tam contrato, bom pon-
to: A Av. Gomes Freire 67-B,
loja; (32033 )T
Botequim -^nfqu.^
eom moradia e de grande futuro.
Tratar com Silva. Rua Visconde
de Itaúna 36. (34355)Y

BOTEQUIM 
— Vende-se ou. aeel-

ta-a» soclo. com 12 contos, no
centro da cidade. Informar A rua
Miguel Couto 137, Sr. Correia.

(27839)Y

BOTEQUIM 
— Vende-se ou ad-

mite-sê soclo. Rua Viuva Clau
dio 459. Largo do Jacaré.

(31738)T

rTTERRENO BO Alto de Tereaopo-¦¦¦11» — Vende-ee, Inteiro ou em
lotes, * 8 minutos da estação,
medindo 120 metro» e 18 centlme-
tro» de extensão, por 68 metros e
70 de frente, com plantação e mu-
rc». Situado privilegiada. .Tratar
eom D. Matilde, á rua Setss d»
Abril ». «JJ - PetropolU.' '18M2)Z34

BAZAR 
e papelaria. — Vende-se

com boa moradia t rus Barão
do Bom Retiro n. 261. Engenho
Novo.  (281171Y

BARBEIRO 
— Traspassa-se um

grande salão, com longo eon
trato* e excelente freguezla, em
boa» condições. Motivo de doen-
ça dò seu proprietário: A rua VI»-
conde do Rio Branco 22.

(34»11)T

BARBEIRO 
— Vende-«e um ótl-

mo salão, ou admita-se um «o-
cio. desembaraçado. Tratam-se com
o Sr. Costa, A rua Sacadurã Cabral
n. 309-A. - (34185)T
P-IARMAOXA — Vende-** a Tista
Ar 45:000*000. sem intermediários.
Excelente ponto para movimento
de drogaria ou para medico. Fe-
eha-se negocio eom o sinal de
20 «jo. Informações pelo tal. 26-
06 60. (1I445IY

LOJA 
— Vende-se em bom pon-

to. com armações. A rua Lavra-
dio 10. Trata-»» -»« mesm*.

(39«03)T

CiAFK' 
T. I KITF.KI-. — Veurtr-1»

' A rtia I.lno Teixeira n. 160,
fazendo ótimo negocio, contraio
d« 6' tnc». Aluguel 1501000.• I3M94 IY

PÒR 
3':0Óo;oon — Vende-»» um

botequim. A rua Mtna Barra-
to 145, Nllopolls, ponto para nego.
cio. (11215)Y

PENSAO 
vende-ae no centro, ótl-

. mo ponto, 12 quartos, toda mo.
bllada, Informações A rua dos In-
validos 20, com Costa. (16047)Y

PADARIA 
— V»nd»-*e. Trata-*e-A rua l." de Maio 71.. Faclll-

t»-»e pagamento. Niterói. Tratar
com o Sr. Escob»r. 13204DY

PAPELARIA 
e brinquedos—Ven-

de-te no melhor ponte de Ipa-
nem», no ponto final dos bondes
Ipanema é Jardlm-Leblon. Lugar
de longo futuro. Rua Visconde de
PlraJA 608-B. •* ' (18923)Y

QUITANDA 
— Vende-se* . uma

bem montada! com boa fre-
guézla «com boa residência; A
rua Visconde Silva 77. Botafogo.¦-•¦¦¦ : (28101) Y

QUITANDA 
* deposito de. pão —

Vende-se com moradia, no'cen-
tro- ótlmó ponto, Ini. rua. dc» In-
valido» 20, com Costa-. 1 (16046 )Y

QUITANDA 
bem situada, com

moradia, vendevse . por cinco
contos, A rua Cardoso de Morais,
364,-Ramos. Faz'regular'negocio,
podendo. fazer multo más, dá-se
livre de tudo. ' ' (21422) Y

TINTURARIA 
— Vende-se um»

boa casa; tratar com o Sr. João,
da» 7 as 9 hora» ou das 18 às 19
horas oU Domingo até A» 12 horas.
Tlnturarla Tentadora.- Rua Profea-
aor Valadares h. 4 — Grajaú.' -, (11166) Y,

VENDE-SE 
botequim e bar num.

dos melhores pontos da Pe?'nha, 
ponto» dé bonde». Para vér

«.tratar na rua Plínio de OUvel-
ra n. 3, 1° andar'.. (27658) Y
*\7*ÊNDEM-SE para renda « mora»v'dla, «rroacem e sobrado em zo.-
na comercial de grande prosperlda-
de, magnrflío' prédio em cimento
armado; marqulsc, .portas de aço
e sobrado com 4 dormitórios,-etc.
A rua * Baráo . de Mesquita 858 e
859-A, preço mínimo 80 conto». Ver
da» 14 ás 17 horas, sem. luterme-
diário.," - . ' r (11694)Y

VENDE-SE 
deposito d«i pão e be-

. bldas'•• secos e molhados; A
rua Emílio .Menezes 170. Piedade.

. . r- - (6631) Y

VENDE-SE 
oficina de ¦ concer-

to de calçados, com maquina"Rápido" e pequeno Vareja de cal-
çado». Faclllta-se o pagamento," 4
Avenida 28 de Setembro-280, pon-
to d«100 réis, Vila Isabel.

:*¦'¦• (34033) Y
"f^ENDE-SE j depósito, de pão -e'liar, tipo confeitaria; tam mo-
rada; Avenida Nilo, Peçanha, 145.
Caxias.' E. Rio. ' (10873)Y

VENDE-SE 
uma carvóarla;'A rua

Corurlpe 22, em Marechal
Kermea.rtel.. 456. (30689)'Y

VENDE-SE 
uma oficina de Con

. certos de calçados, bem afre
guezada; o comprador pôde apre-
ciar a freguezla o tempo que qul-
zer. Rua Colina n. 34, Estacio
de, S4. '} (34142JY

VENDE-SÊ 
um. botequim; A rua

34 de* Maio n. 489, É, do
Rlachuelo. _ 

(6961)Y
tt-iotde-SE a Agencia de-. Em-

' pregadas do Leme, licenciada
a com ótima freguezla. Tratar. A
rua Gustavo Sampaio n. 186.

 _ (39443 )Y
TTFINDE-SÊ um botequim, faz

T bom negocio; o motivo é estar
o dono doente. Informações á
Praça da Republica 65.. (29441)Y

AUTOMÓVEIS 2h_R3&?
m _« P^llMt LU*

nucm pr«çu» e m«ior«« facilid»-
de* Compram— a vuu • f«ir«-
mo* ounws «v«li»-jóet oa» tru*
ca» Nao comprem nem sen.um
MU» «Uto» s*in visitar • CAMA
Ml.11 - At Mem dr «ri" - iln
Tel. 42-6671. |C 84*i*l)Xl

BARATA 
Plymouth, 1937, ótiino

estado, baratissimo. Ver A Av.
Gome» i^eire 143, garage.

CiHEVItOL2T, 
36, écdan, duasJ portas com mala, tipo luxo e

pintura azul da fabrica, Otlmo
estado, particular. Vende-se só a
dinheiro lfl:000|: Estrada Maré-
chal 'Rangel n. 60. Tel. 39-8363.(27579) XI

CAMINHÃO 
Chevrolet — Vende-¦se,;por 1:300*000, com 2'pneu»

noves, tratar á rua da Passagem
n. 66. (15215)Xl

COMPRAM-SE 
*F< 'd,. 

Chevrolet
D K W. Opel,'etc. Paga-s» á

vista, de 2:000* a 12:0001: infor-
mações A rua do» Ourives n. 15.
Tel£. 23-0108. (107571X1

CHEVROLET 
1937, luxo,'4 -porta»,'

particular .vende por 10 conto»,
otlmo e»t»do. Informaçõe», Av.
Rio Branco • 125. 10°, com Bltten-
eout. Tel. 23-5890. Ramal 212.(9167DX1

rhisvrnlot le38 cl« a • *'- Por*•bneyroiet tu com -^u^ *^!0_
Agencia Ford Amendoeira.¦ .-' (C845)X1
piHEVROLET 1938 *— vêndense'-'um, de,luxo, com du»» porta»,
seis pneus, em ótimo'estado; Vér
e tratar à. rua Conde de Bonfim
790, case. 2,. apart. 2, das 16 ás 19
horas: (29502) XI

CHYSLER 
75, Sedan Conversível,

bom estado, vende-se. preçode ocasião, "Agencia Marlz e Bar-
ros, A'rua. Marlz é Barros 351.

(28032JX1
Chevrolet ^^VS-
tado. Agencia * Ford Amendoeira.(6845) XI

¦tríKDP.ÍE Co-ip*. Chevrolít d«» luxo 1037.*»m'ótimo eataejo d«ranservaçio, a run Visconde d*i.nima. esquina de Sapucal. Vê»
Cigundí-fe.rA. em diante t t.-a-
l»r co.-n o Er. Valdtmlro.

(118031X1

Dnrlo-s-t 1933 Sedan. 4 porta»,a^i»ug*cem perfeito estado.'..—
Agencia Ford Amendoeira.
_____ :__  ;_ (6845) XI
T\ K W,— Em ótimo estado,"car-" rocerla de aço —. Vende-»»
pela melhor oferta, ver' é tratar
a rüa Sil veira Martins n. 40.¦ - -  (21378) XI*pORD,V-8, 38, llmouslne de-lu-A xo, estado de nova, com ra-
dio, forração a couro — Vende-se.
à rua Estado de Sà n. 135, so-
brado. Telefone 22-0405: José. .¦ -. ¦ ' . ¦¦¦ .(29.681JXI.

FIAT Ballla*1938*—i Vende-se por
6:5008000 A vlsta. Vêr e t.-a-

tar A Avenida Osvaldo Cruz 61.
com o Sr. .Selxas (11912)X1

VENDE»SE' 
ótima quitanda na

Avenida Balvador.de Sá, 119..
Trata-se na rua Santo Amaro, 38.
cóm Francisco.. ' (29690)Y

VENDE-SE 
uma tlnturarla bem

Instalada, A rua do Catete 166.
/ ;.... .' (2?538).Y

VENDE-6E 
um» quitanda'cora

boa morada, á rua Frei Cane-
ca 293. (34125 )Y

VENDE-SE 
uma casa de pasto na

zona da Lapa; trata-se na Lar-
go do Rosário 17. sob., sala 2, com
Almeida, das 9 ás 11 e das 16 áa
18 horas. Í15856)T

VBNDE-SE, por preço de ocasiáo.
ótima, oficina de sapateiro: A

rua Pacheco da Rocha n. 133, nó
melhor ponto de Bento Ribeiro.

(31945)Y

"CiORD llmouslne tipo 29, vende-" sé ou troca-se "por outro do
mesmo tipo, Aberto; fone 23-2743,
Lisboa, da» 10 A» 11 horas.' • . '. -.. (20537)XI

piof Topolino cóm poucos Kl-*" lométro» de usó.* Agencia
Ford Amendoeira. (6843) XI

VENDE-SE 
um bom salão df ca-

bclélreiro para senhoras, no
centro. Instalação moderna, tem
multo movimento, com boa fre-
guezla. O motivo d» venda é de
alistamento para a Guerra. Rea-
postas « mais Informações para
32074. na portaria deste lornal.

(82074 ),T

VENDE-SE. por motivo de trata-
mento de saúde, uma oficina

própria para carpintarla. e marce-
narla, A rua Joaquim n, 103, com
uma maquina' conjugada, tupla,
serra de fita, serra circular « tura-
delra. estando devidamente lesa-
llzada e todos os imnostos em dia.
com telefone 42-5322. (15870) Y

VENDE-SE 
baratissimo uma- ofl-

clna de bombeiro. Rua'Arl«-
tldes Lobo* 2j_3. (29512)Y

VENDE-SE. 
baratissimo. " arma-

zsm, charUCaria « deposito de
pão. Rua Antônio Vargas n. 212.
Piedade. (31951 )Y
-VTENDE-SE a fabrica de moveis,

T ' 
devidamente instalada na loia

da Av. :Mem de SA 170. ponto
magnífico a dinheiro A vlsta. Tra-
ta-se na mesma.  ^29819)Y

VENDE-SE 
ou admlte-se um so-

cio,' pequeno negocio, liquido»
e ' comestíveis. Informa-se á Ave-
nlda 28 de Setembro 91. com n
Sr, Américo, ' , (2ai89)Y

VENDE-SE 
um varejo de bala»

e blseoutos. fazendo bom ne-
goclo. á rn» Julio do Carmo 54.
tem moradia « serve pari outro
negocio. Aceita-se proposta,

(34324)Y
¦crENDE-SE uma casa em pontov de esoulna, pagando pouco
aluguei. O ramo d« negocio * de
frutas frios e conservas, poden-
do ainda adicionar bar, vende-se
por preço, de ocasião. O motivo é
d», doença». Qu*'qu«r Informa-
çõe»; .Escritório Comercial. Rua
do Ouvidor 169, 9» andar, Mia 901.

Í1S900IY

VENDE-SE por 7:0008000. -uma
ocnsão, ponto, central • atre-

iruczada. informaçoe» com o Sr.
Barbosa. Rua do.Ouvidor 32, 2*
andar. Não atende 'pelo telefone.

(28034)Y

VENDAS EM LEILÃO

PRÉDIOS — Ho]e.. is USO heras,
rua Carollna Santos ns. 117 a 219,
Meyer: 16 horas, na Frei Caneca .Ul;17 noras, rua Redentor n. 371, Ipa-nema: 17 horas, rua Joaquim Meyer
ns. a»l e 3»5: 1» heras, rua MariaJosé n. 429. Osvaldo Cmr: 11 horai.rua Condft da Bonfim 314: 17 horas,rua Barlo de Ipanema 13. . ,

MOVEIS — Hoje, 12 heras, rua
Senador Kuseblo 39.

PENHORES -rr- Hole, 12 hera» (Jolaa)rua Pedro I, na. 28 e So. .

AUTOMÓVEIS DG OCASIÃO

AUTOMÓVEL 
Chevrolet, 38, cem

mala, sem açáo de Joelhos. 4
portas, com 11.000 kllometros ro-
dados e em ótimas condições: ven-
de-se: tratar pelo tél. 28-4224.

(13731) XI

^UTO-Caminhões — Ford
V-8. Internacional. Fariço

e Fords próprios para ater-
ro: funcionamento perfeito
r. facilidade de pagamento.

| Rua São Cristóvão 832. an-
I tlso n. 500. Tel. 48-8*?2..

tl5769)Xl

Ford 193S S*™"- * porta», lu-
xò,' com pouco uso. fa-

clllta-se. Agencia Ford Amen-
doelra:  (8845)X1
F-nrrl le3S Standard 60 H.P dei uiu a , 4 portas, ótimo «ta-
do. Agencia Ford Amendoeira.
___________ _ (6845)3.1
tr)nr|] 1937 {le 2 e 4.portas, com-¦*• "x" pletamente revisado.; .—
Agencia Ford Amendoeira.

(68451X1¦p«—f| 1936 e 38 de 2 e 4-portas
¦ com . garantia. Agencia

Ford Amendoeira, (6845)XJ
!?_._.__ Caminhão de entregasTr4x"lu cilindros, 1924. Agencia
Ford Amendoeira, (684S)X1
FVirrl C*brlolet conversível 1938

em perfeito estado. Agen-
cia Ford Amendoeira. (6846) XI
Ford -ís3a Standard de 4~por-

• "*.¦ ta** ótimo estado. Àgen-.
ola Ford. Amendoeira. (8845) XI

F)BD 
Phaeton 30', vende-se mx-

.. quina, pneus, pintura, estofo
capota e eromagem, tudo nojo.
Monte Alegre 13. Tel. 22-2691.(31608)XI

GRAHAM 
PAIO! — Particular

vende uma licenciada, 6 ciiln--troa. s lugar-es, ótimo motor,
pneus reforçados, capota nova e
freio» a óleo. Preço 2:5008. Rua
Justlntano da Rocha 36. Telefone
28-4857. (15938) XI'
HnmW — ,9S5' xm uso, 4iiuiisvt-i portas, pneu» novo»,
couro,, 140 Kms com 20 litros.
Aceito troca. Vende-se a rua das

•WTA.VDlu.Bn — Vende-se, Ca-TT brioiet, 6 cilindro», boa pln-tum, ótimo maquina, radio, in-formaçOe», telefone 42-8030, ra-mal 233, com Rodrigues.(U633)X1

Garage particular
Precisa-se alugar uma garage

particular. São José n. 110, 1°.
_^ (39614) XI
AUTO — FECHADO
Pára entrega»,' Chevrolet embom estado, pintado de novo. ven-

de-»e à rua Senhor do» Pas»osll. 184, loja. ' (27433) XI
Automóveis -caminhões

Furgões-Onibus
"Ford" ' é {'Chevrolet" e outra»

marcas a"preços baratissimos. Ruado» Invalido» n. 134. (6595)XI
Automóveis econômicos

por preços de ocasião
Ádler Júnior 4 cll. 240 kms.

19S8 — Adler Trumph 4 cil.
170 kms. 1938 — Stodebacker
6 cil. limousine 1935 — Moto
Indian 4 cil. corri síde-cav-
—' Facilita-se o . pagramento.¦— Rn? Santa Luzia. 817, te-
lefone . 42-1422: .(11799)X1

BICICLETAS. MOTOCICLOS
. -ETC. ;

MÇTOCICUCTA 
ZOrTDAPP 1938

dé 7 HP, estado de nova, ven-
de-se pela metade do custo. Rua
Clárlsse índio do! Brasil ¦ 32-A —
Travessa Marques de Abrantes. ¦

• • * r .* ) • (11024) XI

RT^dium eitr»íird!n«rl«. dl eon-"A- ,ult«a lodo» os dia». Dtjmlngci» feriados, só a senhoras; a rua Ba-rao do Bom Retiro 49S-B, sobrado.
 (1&160)X10

rpRlOICU! —¦ Vende-rse um em
A perfeito,'estado. Ver « tratar a
Av. 38 de Setembro 318, t<l. 28-
9794, (21576)X1
tjttbnde-se uma .bicicleta dc ho-
v.mém, quadro duplo, licencia-

da pira carga e outra de menino
por. preço baratlssamoi.il rua dos
Inválidos 8. térreo (29610) XI
-ítunDE-SÜ uma motocicleta ex-
v presso, motor . . Sachs, pedal

com farol, buzina, veloclmetro e
licenciada deste ano, tipo moder-
no, por preço baratissimo: a rua
dos Invalido» 8. térreo. (2960»)X1

ANIMAIS

CAOBORRA policial para guar-
da e' reproduçío, vende-se —

Telefonar para 29-2813. (28017)X4

FOX-TSaSRÍ_t,"legítlmo, 
vende-

se A rua Copacabana,. 12. Te-
lefone 27-8224. Tratá-se.com o Sr
Paul. (21420)Xt

AVICULTURA

CHOCÁtoEUtAS 
• crladelras de

ótima» produçõe* a querozene,
vendem-se por preços baratissl-
mos: rua Senador Dantas 75.

(28246) X5

CHOCADEIRAS 
"usadas — Com-

pram-s»; paga-se bem. Tel. 22-
3344. (28247) X5

VENDEM-SE 
ovos para incuba-

çáo. Gigante negro, Carljôs
barradas. Catai», Rhode verme-
lha. Rua Ana Nerl n. 520. Preço
128O00 a dúzia. (29468)X6

Professora Srta. Maria —
Compromete-ee fazer qualquertrabalho sob qualquer ílm. Soi»Infeliz com vossa ramllla7 no Co-mercio? Necess.tais que descubra
alguma cousa que vo» preocupa?querels .«.Ber voltar para vossacompanhia alguém que se tenha
separado? facilitar algum caaa-
ménto difícil? tirar embriaguez,
alcançar bom emorego e prospe-rldade, tirar algum malefício,
trata enfim de qualquer assunta
3ue 

o cliente desejar sob o segre-
o oriental; seus trabalhos sao

sinceros, garantidos e rap.dos.
Consulta 38. Horário das 8 ás 21
hora»-, atende todos os dias é Do-
mingo». .Rua-24 de Maio 298, Ro-
cha. Bondes: Piedade, Eng. dt
Dentro e Mever. 'Onibur* 32

33 —. « 33 A porta. (32072)X18
Procure ouvir 'Barb„í!"e»í
plrlta e vidente, que ela lhe dlr»
tudo claro e lhe aconselhara., co-
mo deve agir. Consultas das 8. aa
30. horas.» Sábados e Domingos só
p.tó ás 12 horas, Avenida Atlantl»
ea 1034, esqu'na de- Rainha EM»
zabeth. em frente ao Posto 6, te-
lefone 27-9611. Ônibus á porta.2, -6. e 67. (11978)X10

PROF. FLORIAL
Encontrais dificuldades? Vinda

» mim que as resolverei! Dlarla-
mente, das 9 is 19 e nos Do-
mlngos, das 8 ns 13 horas. Ca-
rloca, li; 1°. andar. .(16037) X10

QUIROMANTE 
vidente, chegou

üo Bonfim com sua reza* mi-
lagroeas — Consultas das 9 d»
manha is '8 horas. Rua Paulo d«
Frontln 46. (27491) X10

QUIROMANTES

Marrecas 37. (15787)X1
T.iiir-nli. Zéphyr 1937, cm bom—111-l.uiii egtmo ...gencla Ford
Amendoeira. (6845) XI
T "EMÕÍrãirTE Ford, com 4—çilln-AA aros — Vende-se em perfeitoestado: í Avenida Presidente Wil-
son n. 228, apto. 1003, 10°.andar.

(295611X1

OCASIÃO 
— Vende-ee uma mo-

toclcleta, alinhada 330 cc|. era
períelto estado. Av. Gomes Frei-
re 47. Garage Imperial.

(15510JX1
Onol 10*?A — Vendem-se dois,•L-pei AVá-k iendo uma ,lmou.
slne de 4 portas e um Phaeton de
4 cll,, 240 Kms. com 20 litro»-,
pneus novo», etc. rua das Marre-
oas_37J (32043) XI

OPEL 
34 — Vende-se, duas por-

tas, pintura nova, em ótimo
estado. Tratar pelo tel. 28-5380.

(28021) XI
¦pÀOKARD — Vende-se uma 11-*• mousine. Nto se atende portelefone. Avenida Pa»teur n. 459.
Praia Vermelha. (20882)XI
TJ ARTIOUIiAiR que foi transferido•*•. para' o interior, vende lindo
coupé Chevrolet de luxo 1937, eom
radio, dlreç&o de luxo, etc. Tel.
23-1610 e chamar pelo Sr. Santa
Ro»a. ¦¦ ¦ . (28118)XI
r|r^RAI>__*_(ra!, 934,'licença parti-¦*¦ cular — Vende-se por 4:5008
ou troca-se por menor. Ver' A rua
São Luls Gonzaga 25ã, tel. 28-2774.

¦¦¦'¦_ ¦__ (67341X1
TTRGENTE — Vende—se por mo-
AJ tlvo- de viagem, Oldsmobllle,
barata de luxo, 1936, radio; esta-
do de novo. Preço 14:8008: á rua
Camerlno 178. Tél. 43-3240.- ¦-, (27197) XI
¦f) ENDÜ-StE um caminhão Ramo-
v na. Av. enjburbana 2842. —
Quintino.. (316821X1

VENDE-SE 
Chevrolet Pavão,

muito' eeon'omieó, maquina
ótima. Preço 1:0008000. Vér e
tratar eòm. Declo. i rua Tavares
Bastos 66, Catete, da» 8 as 10 ho-
ras.  (21431) XI

VENDE-SE 
um Caminhão Inter-

nacional, de 4 cilindros ou acei-
ta-s». uni soclo por motivo de doen-
ça, tendo o mesmo serviço efetivo»
rua Bário de übà 18, oom o Sr.
Ribeiro.  (160241X1¦érENDElf-SR dU«» bicicleta*.

? para homem e senhora). Em
catado perfeito. Senador Dantas.
.1. 3* andar. Tel. 42-5844.

(280511X1
XTENDE-SB um carro Ford 1935.

v por 6:6008000 ou um 1937.
po.» 11:0008000, i vlsta, ambos ea»
tio em ótimo estado. Tratar com
Venanclo, das 13,30 ia 14 hora».
Telef one_33-1850. .(39463) XI
¦y-rNDE-SE StSdebaker. DÔndõ-

*- ca. 7 lugares, pronto' para lo-
taçlo, baratissimo; i rua TJb?:dl-
no do Amaral n. 42. Sr. Cardoso.

(296761X1
VENDE-SE Studebaker de sete

lugares, com pneus novos, a
nreço de ocasilo. Rua H*d. Lobo
é^ (20815) XI

VENDE-SS um* Umou<lne Ford
duas oortas. modelo 1931, ou

um. Ford double-phfteton. tipo
19S9 em pe-rfelto eatsdo. Vér ?
tratar i rua Dr Leal 67. Engenho
de Dentre- flll80)Xl

A grande quiromante -
Mm». Schmldt — Celebre »clen-
tista de renome mundial, trata so-
bre qualquer assunto que o clien-
te desejar. Casos amorosos, dlfl-
culdades da vida, embaraços, atra-
palhaçóes, vlage#is, etipregos, dls-
cordanetas entre família ou amo-
re» Seja qual fôr o vosso assunto
ldé a Mme. Schmldt s ela resol-
verá o vosso caso com absoluta
garantia. Atende das 8 as 20 ho-
ra». Rua da Passagem 332. Con-
sult» de 6», 208 e 50» — N. B.:
Rua da Passagem 332, Botafogo.
Vario» bondes e -inibus á porta.

(15115) X10
Atpupão' - MME. ZILDA -
ttteil-ystu- Querels saber de vos-
»a vida e de vossa «ort»? Visitai a
celebre professora de grafologla e
qulromancla. Ela se compromete a
esclarecer os fatos mais* importan-
tes da vida humana. Sol» Infeliz
com vossa família, ou no comer-
cio? Nece_sltals descobrir algo que
vo» preocupa? Querei» alcançar um
bom emprego de prosperidade.
Querels fazer voltar alguém para
vossa companhia que se tenha se-
parado? Tirar a embriagues de ai-
guem? Trata enfim de todos ca-
sos que vo» poeeam Interessar -s
garante Os- seus trabalhos em
quaisquer circunstancias. Acha-se
i, disposição do respeitável publico— Rua S. Cristóvão 87 .próximo a
Praça da Bandeira. Horário: das 8
ás 20 horas, todo» oa dia/r: cônsul-
ta» 68000. (34374) X10

CAiRMEiN 
— Quiromante e acien-

cias ocultas. Revela o segredo
humano pela grafologla epslaplo-
gia experimental. —. Trabalhos de
transmissão de pensamentos. — Lé
toda a sina da» pessoas pela qul-
romancla sclentifica — Consultas
sobre qualquer sentido, particular
« comwciil. Tira horóscopos com-
pletos. Atende todos os dias. me-
nos' aoa Domlnsos, das 10 as 10
horas. R. S. José 51, 1° and., Tel.
32-7905. (29560) XI0

Quiromante Mme. Ade-
1aí|_l> —• Professora de. Qulró-lax*A\. manC[_ e grafologla com
diversas anos dc sclencia e ¦pratl-
ca neste serviço, Compromete-se
a fazer qualquer trabalho «obre
qualquer fim. Sois Infeliz com
voíbr família ou no comercio?
JTece—itals que se descubra algu-'
ma coisa que vos pr»ocupa? Que-
reis fazer voltar para vo_sa.com-
panhia, alguém que se tenha se-
parado? Destruir algum malefi-
cio? Alcançar bom emprego ou
p-.Tepérldade? Facilitar algum
casamento difícil? Fazer desapa-
recer ilguma dificuldade? Ide sem
demora a caea de Mme Adelaide.
Ela dará bons conselhos. Seu»
trabalhos sâo sinceros, garantido»
e rápidos. Consulta: 38000, Rua
São Luls Gonzaga 292, bondes:
Cascadura, Penha, Ramos. Oni-
bu» Penha e Meyer, via Ana Nerl.
á porta. Das 8 ás 20 -horas, Atende
também aoe Domingos.

(29582) X10

A LEITURA DO NOSSO
DESTINO PELAS

ESTRELAS
(SELLEN-JAZER)

Sumario: — O ciclo de Marte.
Acontecimentos anuais. A Estrela
Tutelar. O domicilio da Estrela-
Tutelar. O excesso de estrelas em
uma natlvldade. Classificação dos
espíritos. A escala da evolução. A
geraçSo dos espíritos, de onde vem
e a combinação prospera. A Lua
e a sua influencia na - vida hu-
mana. A Gênese de Enoch, etc.
10*000 o volume. Pedidos a G.
Bonfim. Avenida Lins de Vascon-
ceio» n..80 (casa n. 9), S. Paulo.

(85086)X10

COMPRAS DIVERSA..

SELOS 
— Compram-se as »e-

guintes quadras. Com. Des-
cobrlmento do Brasil (1900); Ex-
ppslçâo Nacional (1908): Congres-
so*Pan-Americano e ae do Cardial
Pacelll. Telefonar depois das 18
horas, para 28-9527. (37348)X13

DINHEIRO

ESPIRITA 
— Deseja melhorar

seu» negócios,. doenças e amo-
res, procure Mme. Azevedo. Tra-
balhos garantidos. Todos os dias,
das 13 ás 18 horas, á rua Campos
da Paz n. 87, casa 10. Rio Com-
prldo. (31983)X10

LEIA COM ATEN
piT/"V — Mme. Marta, profes-
V'**'-' -sora de qulromancla e
grafologla. compromete-se a fazer
qualquer trabalho,' seja' qual fôr

o seu Interesse, comercial, amoroso
e particular e conta o passado,
presente e o futuro, sem que o
cliente profira uma só palavra —
Atende todos os Uas, Domingos e
feriado», da» 8 is 90 hora» Con-
sulta 38. Rua Baráo de Iguateml
25. caea 3. Praça da Bandeira •—
Bonde»: Praça da Bande.ra e Ma-
togo i porta. (15493)X10
Mme. Zenaidc _?£?$*;
dado longo» anos ná Grécia e Je-
ru»»lém aperfeiçoou o« seus cs-
tudo» «científicos no Egito. Pelos
processos sem embuste Indica fa-
tos passado», presente» e futuros.
Residência: Rua Sacadurã Cabral,
69. Perto do Ed. da "A Noite" —
Entrada pela .loja. Tél. 43-0504.

(5949)X10

A Juros módicos, particular «m-
presta sobre hipotecas, qual-

quer quantia, soluç&o 24 hora».
Atende a qualquer hora; 4 ru»
Estacio de Sà n. 193, Jorge. 32-
8339. (15854)X31

A 
JUROS minlmos, empresto «o-
bre hipotecas de predios, ave-

nldas, apartamentos ou constru-
çlo. após a cobertura, em qualquer
bairro. Juros mínimo». Sigilo « ra-
pldez. Adianto dinheiro para lm-
postos « despezas; á rua da Qul-
tanda 87, 1.° andar. Telefone 33-
4419 com S. Bosell. (3+130)X21

DINHEIRO
Casa Bancaria Financiado-

ra S. A*., faz toda» a» ope-
raçfíe» bancarias, Rn» SSo
Pedro n. 37, Tel 43-2230.

(78575)X21

DINHEIRO sob hipoteca»,
procure ver mi-

nha» condições antes de fazer
qualquer negocio. Adianto dl-
nheiro para regularizar doeumen-
toa. soluç&o rápida, compro e ven-
do predios. A. Roseira. Rua do
Rosário 79, 1 and. . (13907)X31

HIPOTECA 
— Empresta-se 30

contos a Juros legais, em s-on*
urbana: cartas para 11123, na por-
tarla deste Jornal. (11123)X21

IPOTECAS — Empresto dlre-
tamente aoa srs. proprietário»

cobre predios bem locallsados.
meemo em Inventario, adianto dl-
nheiro para regularizar os papel»
eoluç&o rápida. M. Sayer — Jor-
nal do Comercio, 3° andar, «ala
n. 322. (94347)X21

SÓCIO para montar uma pensáo—Precisa-se. Tratar no Aéro-
porto, com a qultandeira.

(29592) X91

SÓCIO para negocio de serraria *
venda de materiais de. constru-

ção sócio que se retira desta ca-
pitai, cede sua parte, am negocia
de franco progresso, ótimas reíe-
rencias. Cartas para 214*7. na por-tarla deste jornal. (21367) X21

MME; 
ANA — Professora dé qul-

romancla, revela a vida huma-
na com clareza e precisão, «eus ne-
goclos, «mores, casamentos, atra-
palhaçóes de vida, faz trabalhos
para o fim que o consulente dese-
jar Garante «eu» trabalhos. Preço
de consulta, 59000. Av. 28 de Se-
tembro 178, das 8 as 31 horas, dia-
riamente. (395431X10

Mme. Betty ~ Ru* 8 Crls-
28-5414.

tovío 438 T»l
(.15885) X10

M4TH4I — Alt" espiritual*»-i-s.iiin.il mo rtJS TOMO ho_
roscopo sclentlfleo, diante de vos
e com provas, di vossa eltuttrio
exa ti. a rumo certo de empreen-
dlmentoo ou negócios e a -l'ua-
çao. pensamento e caráter de pes*
soas em sua ausência Siglio ab-
«olu**v De 12.30 a» 18 rtiras Ru»

j Sio Salvador n. 34 — Flamengo.
(58501X10

EMPRÉSTIMOS
COM GARANTIA DE

APÓLICES
(Juros bancários)
CIA. ÁUREA

AV. RIO BRANCO. 138
(C _________

SÓCIO 
com dinheiro para uma

ca«a comercial, recente lnaugu-
rada, casa de luxo, ótimo contrato
e ponto excelente. Profissional ou
comandatario, é favor dirigir-.*»
pessoalmente: A rua Had. Lobo
433, loja. J. Ferreira. (1.*>855)X31

Sócio 
eom a conto», para mon-

tar e abrir tlnturarla, acelta-s«
e trata-se com o mestre Silva, A
Avenida Marechal Rangel 838, em
Mádureira. (294761X21

DINHEIRO
Sobre promissória», cora

«vallsra» proprietárias.
BECO DAS CANCELAS. 17,

CASA BANCARIA
(786531X21

30:000$ hl^~£-£«S£!
n» zona «ul ou centro. Prazo «
Juros a combinar. Informações:
Tel. 25-5710. (34208) X211
500:000$ £ãS8E?gá__£
predica a partir de 10 contos, Ju-ros da lei, Silva. Largo da Carioca,
13 • 15. 2° andar. . (7»«83)X2I,
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ALUQAM-8F. 
bon» plana» por

nreocw módico», compra-se o
vendo-sa um, alerafco, Casa Neves,
k Prsça Tlradentes 37. tel. M-
0001, 1200781X38

A TENÇAO I Família que viaja
A vende ótimo piano, 1:5001,
urgente; 4 rua Sampaio Ferram
n. 50. sobrado. Haddocl^Lobo-^

BONITO plano perfeito o garan-
tido. todo em Jacarande,. lindo

modelo. 1:0001000; 4 ™» *&"$!:[
do Coelho 83. (16a52)X85
TjdANO — Pleyel — Vende-se um
* bonito e' perfeito, «>m lindo
sam. Tipo apftr.amentp. Rua Anto-
Sto tWemaTfl- Aldeia Camplsta.
Saltar om B4i*o de Mesquita, 444,
. snfaar. ea Araújo "«fa^jp,

con-
certam-sc, aflnam-ee,

»-alugâm-_e. magnífico* • narrdo-
nlosos planos, por, preços.modl-
SsToasa I-eitas7 Ru» 94 de Mato
1031. -Tel. -9-1570. Bng-^Novo...

TJIANO alemio, vende-se, rico e
Jt' superior, quasi novo e eem
•uso, preço de ocasião; 4 rua Uru-
^SlMa^O-: 

(l_a_5)-35

PIANO 
alem&o — Vende-ee, lu-

xuoso, 3 pedale,' cordas cru-
zadas, cepo de metal, oai_a de
nogueira, inteiramente novo; preço
de ocasi5o. Rua Visconde de San-'ta **tal.-B' 1M' %£wfc«
TWA-*

;X marca alemft. mesmo
do reparos. Tel

COMPRO PIANO
Negoelo rápido; par» pw>

tlcular, poro «cima de qual-
oue roi.ru. Te,, «jgjby

Pianos novos e semi-
novos

Alemtee. ftancesea, nacionais,
d« fama mundial. Planos novos
a partir de 4:500». Vendas 4 via-
ta ou a longo, prazo. Ante» de
comprar n&o deixe de vêr e exa-
minar' o maior e melhor stock de
plano. :4 rua Urugua-anan. IM.

MODAS

ALTA 
eostur*

e

¦Pianos - <*"*vnm™--

URGENTE ,
ümbárcando dia 30 'do

corrente, vendo — plano
Pleyel; radio Erikson, ma-
quina de costura Vêr todos
os dias das 14 ás 19 boras,
Nobrega. á rua Álvaro Al-
vim, 24. v ;¦•¦; (6550)X35

O — Freclsa-se oomprar, de
precl43-6332. Paga

clsan-

se bem. (89577) X35
TJkANO alem&o. Vende-se um es-
•A piendido completamente sem
uso, linda sonoridade, 3 pedals,
novo e perfeito. Preço 'baratlssl-

mo; 4 rua Joaquim Falharei 116;
antiga rua de S. .Crlatoy&o, Bata-
cio de 64. • (15998) XS'5

EADIO 
— Vende-ee um, amerl-

cano, quasi novo, com cinco
válvulas, ondas curtas e longas,
custou ;:700«, vende-sé por 450».
Trata-se & rua da America 39.
Bondes Praia Formosa. (28187)X35

RADIO 
R C, A VITOR — Ven-

de-se baratlsslmo, modelo' des-
te ano, tipo . apartamento,. fun-
clonando sem antena. Vêr hoje
4 Avenlda Marechal Floriano 47,
Bobrado. ,. (32095) X3S

— Ume. Costa
— executa lindos vestidos desde
J5»,.corte e. prova a 108 e 1-8: 4
rua conde de Bonfim 

gjfogjxri
Academia de Corte e
Ot.-_ti.ra d« Malvina Kahana.
L-OSlura Bijjtema Retangular.
Rua Senador Dantas 118,,B» and
sala 901, Filiais: Rua Paraguai 47
rua Conde de Bonfim 137 e rua
Siqueira Oampos 30. Cursos com-
pletos 300», inoluslve o livro "O
Sistema Retangular". Concede dl-
plomas. _S_t4 4 /enda nas livra-
rias o método para auto-enslno
"A Arte dè Corte, pelo^Siatema
Retangular". . t?i4g_____

ACADEMIA 
' INTERNACIONAL

DK OOTtTE E COSTURA —
Mensal desde -108000. Prepara-se
candidatos, aos exames exigidos
no Departamento de Educaç&o *-
Vendem-se os. pon tos. Avenlda 28
de • Setembro 420. -telefone 48-
9453. ¦ ,."•'. (34332.),X42

COIONIAL 
— Manucllno. Rica

aala de Jantar deste estilo
moderhlaslmo dormitório folhes-
do • raia do Imbuía; esoulturada;
tapetes .moveis avulsos, aspirador
Eloctro-Lux, raíllola Vlotor, et*.
Vendom-so 4 rua Senador Dantas
n. 77, loja. (39884)X44

COMPRAMOS 
moveis de escrito-

.rio, maquinas de escrever-, co-
fres, arquivos de aço, etc. Rua
Teofllo Ottonl n. tlá-A. Telefone
48-4648. ¦ ¦ . (34024) X44

COMPRAM-SE 
e vende-se moveis

usados, antigo e modernos e
tudo bjue reprosente valor, paga.ee
bem; a rua Frei Caneca 160. Tel.
22-3668. (8967DX44
Compram-se moveis ^;usa-

e
pegas avulsas. Avenida Salvador
de S4 II. Tel.: 22-5277.

(16049) X44

1 MAQUINAS DIVERSAS

Alô! Compro M$S-_
marcas , mesmo bichadas.. Nego-
cios rápidos 1 Paga-se ' na hora
Chamar pelo Tel. 22-4645.

iSjfií, -..':, (798341X40
A PENAS 600$, Slnger, bo-

bina, três gavetas, per-
feita, vendo, ã rua Biachue-
lo 418, (Í5839)X40
Al 

ROA.UrujgúaÍana.97,.—..Ven-
dem-se maquinas de costura,

Slnger, a dinheiro e a prazo, per-
feitas e garantidas, tel. 23-2450.

. ¦....,. ,U_9567,X40

A 
SUA maquina tem defeito?

Concerto a domicilio. Est4 ve-
lha, bichada? Fica. nova. Quer
vende-la? Pago átê 600S000.. Tele-
fone 42-7205,- Pavonetl,- 

(29591) X40

RAID_06 
usados —: Formidável 11-

. quldaç&o de mais de 300 rSdlos
usados de diversas marcas, todas
ondas, curtas e longas, a partir
de 250*000. N&o deve adquirir o
»eu radio agora. Concertos,' orça-
mentos grátis. Radio or.t.-na Ave-
nlda. Rua Senlipr' dos Passos -03,
sobrado, tel, 4^-0251. (32053) X35

ADIO 1040 — -Particular, vende
novo, curtas « longas, com ga-

rantlas, ultimo modelo, teleíone
27-0308, (15816) X35

ADIO Pllot, como novo, põr
300$, outro novo, seis dias de

uso por: 350». custaram 2:750$,
vendo urgente, 4. rua Frei Cane-
ca 12. sb.rado. (15816) X35

RADIO 
e vitrola', vende-sé ur-

gente, com 30 discos modernos,
microfone grava discos. Preço
1:000$. Av. Atlântica 438, '2o and.

(33024)X35
AEDtlOLA — Vende-ae, G. È.
eom bonito movei, qüasi novo

ondas lqngae e médias, preço de
ocasião, 4 rua. da Quitanda. 196,

-telefone 23-1380. (3431*)X85

A TENÇAO — Comapra-se ma-
*A quina de costura, em qualquer
estado. P.aga-se, os melhores pre-
ços, 4 rua da Constituição n. 82,
tel,. 22-7322. . (32721 )X40

CONFBCOIONA-SE 
vestidos des-

de- 20», telefone 26.-5503......... (29470) X42

GHAPE'US 
— Precisa-se de boa

cóntra-meetre para -trabalhar
em chapéus finòâ,' &: rua Gonçal-
ves Dias n. __!, sobrado.

(29579) X42

nkonónc —- Aprender sô no
L/napeUS. instituto' Brasileiro
de chapéus, ensino rápido e garan-
tido - pelos últimos métodos euro-
peus; A aluna desde a 1" aula J4
executa o seu chapéu. Confere dl-
plomas. aulas diárias. Preços ao
alcance de todos. Rua Marlz e Bar-
ros 697. Tel. 28-3 _ 38. Avisa que
14 abriu a sua filial. 4 rua Uru-
guaiana 14, Io and., entrada pela
loja. Tel.: .42-2215, (843921X42

Confeccionàm-se Ves-id"
por- preços módicos. Vai-se a do-
mlclllo e ¦ f acllita-se o "pagamento.
Rua Uruguaiana n. 62, .1° andar.
Telefone 42-9356. (13894)X42

CASA 
BOTAR; troca vende .e,

compra moveis usadas; pagan-
do os melhore* preços e ofereceu-
do ás maiores'vantagens. S&o.Cie-
mente "114. Tel.; '26-5664."

, ; . , ,(3432S)X44
lOMPRAMÒS moveis, cristais,

OBRO, PRATA, JÓIAS*, ETC.

JoalheriaCarioca
Compra ouro, Jolas e brilhantes,

oonosií» Jolw ,e .wlogio». .
Espeolalldrule em ouro ..* eolda

para dentistas.
RUA DO ROSÁRIO, 147

FONE: 23-0332. ' (O B4_15)X50

OURO VELHO
PA0A O

T>J_<_)T_mía"-família tendo bom co-
* alnhetro pode fornecer refel-

;eneros de prl-
slnhelro pod<111o,. gêneros de pt0M, 47r0747. (21400) X57çflcsi a, domlc

melra "" *

VENDAS DIVERSAS

^-to»
ipetes. maquinas de -costura

e tudo que represente, valor. Te-
lefone 26-3128. Paga-se bom

(1588.)X44

rjOMPIlAM-SE maquinas
Slnger èm qualquer esta-

do. Rua da Conceição 17,
esquina da rua Luis de Ca-
mões. Paga-se. bè_n. s

(______

RAJ3IOS 
novos, últimos-modelos,

desde 50SOOO por mês, ondas
curtas'e longas. Pllot, Philco, Mc.
trotone,'«te. E faasm^se. trocas.
Casa Melo.- 4 Avenida Marechal
Floriano n. 221, Io andar. Teleío-
ne 43-3508.  (15271) X35
T> ADIO 39, ondas curtas e longas,

4701, Pllot, Cacique a 3008,
secç&o longo prazo, concerta; troca,¦ aoelte maquinas- Slnger, de -escre-

. ver, Jolas, t^pollces e moveis, vai-* vulas 30 por cento desconto: á
r. Visconde de Inhaúma 98, proxl-
mo' a'Avenida. Casa Darlo. -Tel.
43-2070. . , -¦. (146051X35
"ÍTUNDE-SE radio RCA Vítor, 6¦" válvulas, ondas longos, 1939,
pegando tudo sem antena e nfto
mistura; 4 rua Santa Amaro, 145.

- (92094.ÍX36' 
_ftir_4.—' .Ctimo radio, vende-ee

>>W"V urgente. Sete de Setem-
brò, 192, 1» andais-.. (32039)X36

COMIPRA-SB 
uma maquina, de

o-stura s, uma enceradeira, pa-
ga-se bem, tel. 42-5769. (29611)X40

OMPRAM-SE.maquinas de,cos-
tura, velhas, de. qualquer qua-

lldade e vendem-se- novas, Slnger,
em troca, mensalidades a partir, de
50S000. mensais. Se lhe interessar,
telefone para 23-4301.'chame Men-
des, que faz qualquer negocio.- ; (15885)X40

C~OMPRÀ~SE^üma 
máquina de

. costura; Slnger, em qualquer
estado para oficina de costura.
Telefone 48-0893. D. Lina.

¦ . -..(15957.JX40

ESCOLA 
— COrtCí costura, cha-

péus, Mme. Hermlnla,' ensina,
aceita costures, Oha/péus, corta
moldes _ prova desde 10». R. C&-
rloca 12. 1" and?r, tel. 42-3590. -

• (1815DX42

ESCOLA 
METRO de~Cor|»-e »lt»

costurs," registrada, ensina o
sistema retangular simples, e pra-
tico,- concede diplomas. Atende-se
das 13 ás 17 horas. Largo de S&o
Francisco 23, sob., sala 1, lado da
Igreja, . (26825)X42

MODISTA 
— Executam-ee vesti-

dos desde 15$ até 30(000, Cor-
tarn-ee.moldes em papel, de. 6*000
até 108000. Rua S. Francisco Xa-
vier 244. Tel. 26-5827. ,(19893)X42

(COMPRAM-SE dormitórios
salas de jantar, pianos

maquinas de costura e mo-
veis para escritório'; á rua,
Visconde de Itaúna 179, Ca-
sa do Silva. Tel. 43-5767.

(15617)X4_

Banco do Brasil
Comprador autorizado

PSga ao preço flo Banco do' BrasU'Comprai Jolas còm brilhantes,
objetos' d« prutn e niofdas. '

86 — RUA S. ..OSE';. 8?
Esq. da rua Rodrigo SUyá.

¦ ¦'¦ ..'•:¦: '¦ (64B1)X50
OURO

Oomprá-ee ev págá-se atí 24f a
grama, Jolas com ¦ brilhantes • pa-
ga-se o seu Justo valor.' Pratarlas
antigas pagá-ee . até . 2W00 « gra-,
mia;- Procure a Joalherla Mnnroé
— Rua Urugualana 26, esq. 7 Se-
tembro'fazemos trocas; .«.-•¦•.

.. . /.;, .-..-. ..,.(0, 84944)X50
O Banco do '.Brasil

precisa de

ARMAÇÕES para todos os ra-
«mos 'de negocio, copas, espe-
lhos, cofres, balanças, dlflsOes, vi-
dros, cadeiras, bureaux, secreta-
rias, mesas com pedra mármore,,
vitrine . com vidros curvos, ven-.
dem-so 4 rua Josó dos Reis 29,
Engenho de .Dentro. (6606) X60
ALIANÇA do I.ar — Vende-se

¦**¦ dessa Cia, ..cinco títulos, 'coni
171 prestações pagas no valor de
3:_50»000, pòr 2:000*000, motivo
de viagem;., carta»: para aporta-
rlá deste Jornal para. 15831. .

. X15831JX60
A BTOMAiriOO, -para- ..leite-",,—

¦íí-VeDde-iie' um,,.e*t4. novo;. 4
rua Olrne^Mtaljt 1<3, ;. (34180) X60

AVISOS FUNEBUps
A rHF-4 Irradia, gratuitnmcnte, ha - primeira edição i' do seu Jornal, das 7,S0 ós 8- horas,.os avisos

. . . , publicados nesta secção - "

, Su» Viuva é fll|ias, mais uma vez agradecem, a een-
vldam seus pu rentes e uníliíos para usslstír, amáhlifl, dia
27 As] o horas, 4 ..ml. ia de 30." «lln, que mandam celebrar
no altar-mór du Igreja Ua Candelária, por alma do sen

prateado eiposo epae. DeMle Já »í confessam grutas. 
'-'".'

--.'.-. |tí.j ,.'-'.',.'.'....¦'..": 
"V. (31080

i
': ..i-jjflM'

¦ 
'_t_\

:¦'¦ rQ
Êt

ÇOMPRAM-SE — moveis,
louças,' cristais, .pianos,

maquinas, ou casas comple-
tas. Paga-se o maior préçò.
Telefone 23-0219

(16041 )X44
ÇOMPRAM-SE — Moveis,

pianos, cristais,, tapetes,
objetos de arte, etc, etc, ou
mobiliários completos de
casie escritórios. Casa Ari-
dré — Tel. 43-6332. .¦-.-.,• (aa575)jlC44
Gasa Mineira-f^g
estilo -moveis "JacarandA". poros-
lanas," quadros e objetos' de ' arte
antiga, vçndem-ae, trocam-se mo-
vels novos; modernos e de estilo'
Colonial, Renascença e Rústico a
prazo e 4 vista. Vise. de Itaúna,
147. Tel. 43-0319 e 27-9974 — Sal.
vador Correia 36. (15981) X44

OURO

M-.20» e 30$, pelos últimos flgu-
rlnos; 4 rua I_eonclo de Albuquer-
que n. 10,-loja — Saúde..

(2M38)X42

PIANO"BLUTHNER"
Vende-se deste maravi-

lboso autor, Ultimo modelo
chegado da' Alemanha em
côr clara, teclado de mar-
fim, cordas cruzadas, Cepo
de metal, por motlvos-ur-
gente, vendo pela terça par-
te do,valor; ã rua Visconde
do Rio Branco 62, loja.

, (31904X35

(COMPRAM-SE maquinas
de costura, paga-se bem,

a rua Santana, 85. Telefo-
ne ,43r4692, (16055)X40
MOTOR para caixa de agua, vén-

dé-se um, pequeno, quasi no-
vo e em perfeito estado, marca
Cyri-Bernett, por preço dé ocasião.
Ver e.tratar k rua Palsándú 59.' ' ¦' (21559) X40

MAQUINA, 
de ajour — Vende-se

uma, â rua Thompson Flores
n, 16 —; Mèjer.. (10977)X40
Tl/f AQDINA de costura Slnger . —
•l-"Vende-sè uma ,em ótlmòès-
1;ã"do dé co'n»e'rVàç5o por 500SO0O
— Vfer è tratar 4 rua Miguel Cou-
to 115,,l» andar, com o Sr. Brasil
das 9 Ss 10 horas/; '(11913)X40

MODISTA 
- Precisa-se associar-

se a uma outra com atelier
montado e. afreguezado, oferta
com detalhes, para Mme. Florln-
da. 4 rua Teodoro da Silva 989.'-¦ :¦•:. : (20452) X42

MAQUINAIS 
Slnger para .ecuer^e

bordar de 5 gàvètás, quasi'
novas. Vendem-se 3 baratlsslmas.
RUa Tomaz Rabelo 38, casa 4, es-
quina de Marquia de Sapucal: —
CatumlM. ' ' (16050) X40
TVTAQUINA-S Slnger, para bordar
¦"x.e coser, perfeitas e garantidas— Vendem-se, 4 rua da Cbnstl-
tulçáo n. 56. (27362)X40

TIÍAQTOINA. Slnger. — Vende-se
¦*•'* mal por 3808000 e um motor
elétrico, novo. por 25ÓÍOO0, na
rua Senador Jaguarlbe 3, Rocha.
Das 10. âs 16 horas;.. (21560) X4U

MAQUINAS 
Slnger, para bordar

e- Coser — Vendem-se quatro,
duas. por 1608 e 2808000-e duas de
cinco è sete gavetas, por 3708000
éj 5208000, garantidas, quasi no-
vas; Rua Frei Caneca 82.

______ '.'.-'". (281261X40

MODISTA. 
— Faz, vestidos desde

258000 a 508000. Atende .em
casa e vai a casa das freguezas.
Telefone 25-4872, 4 rüa Correia
Dutra n. 82. (15993)X42

VENDE-SE 
um atelier de cha-

péus no melhor ponto da Cl-
nelandla, Praça Floriano 89, sob.

COMPRAM-SE 
- moveis usados,

dormitórios, salas de Jantar, de
escritórios e peças avulsas. Nego-
cio rápido. Paga-se bem. Tel. 42-
0254.  (8_976) X44

DORMITÓRIO 
de luxo, no valor

de 5:60011, com um ano de uso,
em perfeito estado, vende-se com
urgência, nor 2:000», Rua Mar-
quesa, de Santos 41, casa 14 —
Largo do Machado. (28231 )X44

Nfto percam a alta, aproveitem
e vendam, todo o seu ouro ao
maior, comprador autorizado.

BRILHANTES B PRATARIAS .
é quem melhor paga.

M, LARGO DB S. FRANCISCO. 1»
:(C 844221X50

BILHARES 
— Vendem-se dois;

. Tujague, .4. rua. dos Aqdradw;
29, SQProdp. ¦ '¦- 

: '..- (15922)X60

CARTEIRAS.; 
colegiais — . Ven-

deth-se 34 de-2 alunos, por ótl-
mo estado, por preço baratlsslmo.
Rua Senador Dantas 75.'.' •-¦:¦¦¦:.- (28245)X60

/CARROÇAS- •—• Vendem-se; para
Vj aterro de maoi desde 80» a 150»
ou pára animal desde.300* a 500»,
4-rua Jardim Botânico, 877. .- .:¦:¦¦¦¦,. ¦¦¦¦¦ • ,;¦ (15917)X60

IVISOES de peroba,' em ofir es-
cura — Vendèm-se 10 metros,

4 rua Clrhe Mala 143 — Meyer; '
¦ (34_194)X60

0 U R 0 até 258100:
Brilhantes e

pratarlas•••paga-se-.,
pelo maior preço da praça. Çom-
pradnr autorlsado Joalherla ; Sfto
Francisco. Largo de 8. Francls-
co 19, ao lado de Igreja. Telefo-
ne,,aa-9771, . i (O 837131X50

_r__<rf__.c de gâs, lenha, carvão,_t ugues cocke e óleo, aquecedo-
res de todas as rüarcas; vendem-
se, trocam-se reformam-ee, com-
pram-se. Somente no "Império
dos. Fogões". ExposiçSo: Bua Se-
nador Euseblo 23. Tel.,.43-6831.
Oficina e deposito: .Rua Álvaro
Ramos n. 122. Tel. 28-3998.¦ ¦ ¦ ¦ i ...... - (2959)X60

FOQAOpSra 
i-sfaurante.— Ven-

dê-sè, novo, negocio ótimo, pre-
ço de ocasl&o; ver 4 rua Ronald de
Carvalho"70. Tratar com F. R. de
Aqulno A Cia. Ltda.,-4 Av. Rio
Branco 91. ,-¦-..¦,?.¦ (20888)X60

Joaquim José de'
. ^Sfntana, ^ j
Vicehtètde S»ntana e fa-

mlllá participam, aoa Amigos-
e pessoas de sua ",'réláçfto 

o 
'

falecimento de seu 'pai,'so-
. gro- • oro- JOAQUIM-jrç»E-

DE SANTANA, em TIJucas, Estado,
de Santa Catarina e convidam paJra a missa .dé 7o dia que mandam
rezar a 28 do corrente, 4s 8,30.ho-
ras, no altar-m6r da, Igreja de Sfto
Francisco de Paula. (20872

í _u

José Ferreira da Rocha

Marechal Antônio -Men-
i';';.i;:'_ :;des; dê'Morius-'::'!'

Coiçnel Ângelo Mendes de
Mor.als, senliora e filho, viu-
va Marechal Luis Mendes de'Mór_!_1'"D_.''J<J_t_-R__»l d»
Morais, Dr.- ."Justo • Rangel

;lhos -convidam os parentes e"aml-'gos' 'tte' 'seu falecido pai,, sogro,
avó;-cunhado o tio ' MARECHAL
ANTÔNIO- MENDES- DE • MORAI8,'
para '4 misse • que mandam reear
no altar-mór - da Igreja 'da Santa
Cruz dos Militares, depois de
amanha, Quinta-feira, 28 do cor-
rente, 4s 10 horas. (29447

ÜÜ

MOVEIS USADOS

À. éònípradòrà-~ ãé mo-
«mie. 

"e rnequinais;. de" íostura,
t*1^ atende ripldo é oferece
sempre mais. Telefone 43-2008.
Visconde de Itaúna 169; pagamen-
to .4 vista, (14786)X44

Dormitório de luxo; :g^
vender-e . um ' ílhlsslniò ínodelo
ultimo,, folheado a Imbuía esco-
lhlda'. é torrado a cedro Incluindo
linda -poltrona de Oobélln.. Ria-
chuelo 418. (15834) X44

DORMITÓRIOS — 430$Ò00
salas de jantar, 500$000,

fabricação garantida ' em
imbuia e peroba; á rua Frei
Caneca n. 9. . (21283)X44
1~PÀN_5MA 

— Vende-se por mo-
... tlvo de viagem um bom dormi-
tjorlo .novo, completo. Rua Nasci-
mento. Silva. 163, Apart. (T. Tele-
¦fon?. .47-0446... . (29694) X44

OíJRO^LflO
BRILHANTES, PLATINA, PRA-

T*. .Cautelas de Penhores e An-
tlguldadès, nfto vendam sem ou-
vir' ofertas dp JOALHERIA GO-
MES. rua Carioca 37, oficinas pro-
Srlas para concertos e reformas

rão tem filiais. TEL. «z-ooor
(16003)X50

0ÜR0 VELHO
BECO DO ROSÁRIO 1

O comprador, mais 'antigo paga
até 25(000 a grama.

BRILHANTES'..até 8:0008000 o quilate.
. PRATARIAS 

'¦:¦¦¦¦;•..
,. pclp maior preço. .

A REDENTORA:'— Beco do ROr
âarlo I, (junto áo Largo de Sfto
Francisco. — Avalláçfin sratfs: —.

Tèíi>42r433i:- ,.,:""_-;' ¦ .(3_953XXíp
."uiMi'' BáéB_paÍB=B.i iii'- ii

PARTICUI/AR.v^ade 
ai "Èoleelona-

. dores de llvro6':'òbràs dós mé-
lhorei autores de èdlçóps esgotadas
iió.comercio.'Rüa Paulo Fernandes
18, apart. 104 (4 P. da Bandeira).

<(27aig)X60

PAPEIS DE CASAMENTO

Casamentos a 25$000
' Trata-se na Praça da Repn-
bllca, 1, sobrado (83Z3)X56

SELAS pouco uso, (Je 208 a -.0»,
barracas .de. lona, capotas dé

158 a 30», cautls de 88 a 12», 4
rua Carollna Machado ' 478, em
frente a estaçSo. Madurelra.

(11045)X60

Seus filhos agradecem &
todos os amigos e parentes
que compareceram ¦ ao en-
terro der JOSE' FERREIRA
DA ROCHA e convidam a

todos* para assistir 4 missa...do
7o. dia,-que ,mandap" rezqr. em
sufrágio. de . sua alma, Segunda-feira,..2 de Òüttíbrb ''cotrénte,1"' &s
9 horas e 30 minutos, na. Igreja
Bom Jesus do Calvário, Penhora-
do- agradecem- aos que compare-
ceram a* esse ato-. :>.- (34261

Randolf ina íP.aiVa:;

• Randolf ina Paiva

1

1 Os funcionários "da: SeeréS
tarfa'da Diretoria dás Ren-
das Internes, convidam os
parentes;' amigos' e colegas
de D. RANDOLFINA/patá

assistir. 4 mlísã qüe por sua alma
mandam rezar na Igreja da Can-
delaria, amanhã, Quarta.íelra, 27
do corrente, ,4s 10,30 horas, no ai-
tar de N. Sra. das Dores. (28056-

rpE-JEUToenS. — Transfere-»*
A IhformafcSes das 12 As Í4 1Informaçfies
tel. 22-1085.

um.
Horas,

(1605DX60
fffELEFONB-'— Traspássa^se' um,
A estaç&o 42. Cartas pata 21434,
ná portaria deste JóThaí.<:, ' ' 

(21434) X60

TIJOLOS 
usados, para constru-

çfto — Vendem-ee, barato; 4
rua Huiàalt'4 h. 129. 

''(31563)X60

Manuel Antônio da
Silva Buchas

TRASPASSA-SE 
o telefone 29-5008

..¦'rrí Ttátar- 4-rua, Vlutf»,CÍàudlo
438 bu: peio telefone 29-3703.(_______l
TELEPQNE 

.,— Transfere-se um
~ iníormações pelo telefone

M-3657. (21627)X60

CASAMENTOS ü£?

ATENÇÃO
«¦ jtlÉPmai

Compram-se mo- ,
V íeií^má^ulnis^déwstdí^viP*"'

gá-sè bém'; t*l.'M-*88#,-4 rüft Frei:
Cariedií;3lb_. ''¦"';-^.ly.jU.â*»..1)<***<

•'sr TENÇAO — Que_ ' * vender ós
J\ sexis -moveis, ca_Sa mobllatia e
móveis do escritório? Telefone pa-
ra 42-0441.  ¦ • (1-5986)X44

ANDRADE 
-— Compra 

"moveis,

casas mobiladas, maquinas de
costura, liquidação -imediata.- Cha-
mados pelos tels. 23-6190 ou 48-
8129. - , (168921X44

J^OVEIS — -Venden_i"_è ba-
ratissimo, dormitórios

folheados para casal e sol-
teiro, salas de jantar folhea-
.das .è 'coloniais e- grande
quantidade de moveis.avul-
sos ha Casa ÍSo Silvará rua
Visconde de Itaúna 179.

,".í ,. , • (15618)X44

ClvU e Re-
mes*

mo arm oertl-
dflo de Idade, de acOrdo com a
lei; VALDÜMAB MOTA, ft Praça
da Republica n. 1, soh Telefo-
ne 22-8333. das 9 fts 19 horas... ..

. (8322) X56

MAQUINA 
Remlngton — Ven-

de-se uma, em ót.mo estado de
funcionamento; Vêr e tratar 4
rua da- Alfândega, 381, loja; das
9,30 4s 11,30, com Valdemlro.

(34176) X40

Radio — Concertos
Chame 22-9722, sala 6, que se-

ri atendido por J. Vieira, ex-tec-
nlco de F. R. Moreira & Ola.

(31375) X35

Piano Bluthner
Voiute-se um maravilhoso, cor-

das d-uzadas, com ' harmoniosos
sons, pela torça parte do valor;
urgente; rua Urugualana 39, sob.,
«ntre Ouvidor e 7 de Setembro.
v2 (6»ia)X36-

Piano Alemão Novo
. Vende-ae um, peça 'maravilho-

sa, arnlado em ferro,, cordas cru-
zaaec, três pedals, teolado de
marfim, de conceituado fabrlcan-
te. por preço baratlsslmo. Vêr á
rua, do Ouvidor, 81, sobrado, es-
quina da rua de Quitanda.

(e_ll)X38

Concertam-se
pianos

Seu plano esté bichado? n&o
perca tempo, mando fazer uma
caixa nova com lindos modelos,
concertos mecânicos em geral,aftna-ee a preços módicos, cha-
mor Medlna, Tel, 22-4590,

(31902) X85

COMPRO UM
PIANO PA**àSE

FONE 22-4590
(81903) X36

RÁDIOS
Philco - Philips • válvulas re-

frlgeradc.es Crosle; — Norge.
Grande sortlmento 1039. — Rua
Sete de Setembro 31. Tel. 43-4171.

(122021X35

iaEQISTRADORA National. Ven-A* do-se, .nova, com fita, regls^
trando 29:900; 4 rúa Francisco
Otavlano n. 51-A, Copacabana.
CSincror ~ Ém qualquer estado!oiugçi BEMOREIBA paga os
melhores preços. Rua Luis de Oa-
mflés 42. .' ¦-¦ (16)X40

SINOER, para coser e bordar —
Vendem-se, perfeitas e garan-tidas, 4 rua da Constituição 82.

(27323JX40

SINGER 
de coser e'bordar,''J A,,

.com pouco uso/ véndè-sé; ino-
tlvo urgente; rüa General Camar»
348, SÒB. - (29526) X40
rnRASPASSA-SE um contrato dêA- uma maquina de costura, Sln-
ger, moderna, saldo 1:50OSO0O, 4
rua Camarlsta Meyer n.. 63. Te-
lefone .29-5412., ' (29585)X40¦«TEÍJD.E-BE uma . maquina, de~ ' có-tura,- Slnger, estado dè no-
va, preço 8508000; .4 rua Camarls-
ta Mèyer n. 63. Tel. ,20-5412.

(29565 )X40

*e Fvmn«s PanU"'"-. WíelramAs J-iAiiiaa. oomjprar moveis
baratos na Casa Marques. Uma
sala de'nove poças, 410»,, outra.c|
dez peças. 6508, outra com 12 pe-
ças l:0008; dormltoiiOfl de- lm-
tyula de 4 peças por 350|, de seis
peças 600S, dez líças 7008, cria-
talelrae de 80$ a 1308,' buffets,
com mármores .1308,, étagers 80»
mesas para pensSo'de 208 a 25$,
guarda-vestldos 50, inesas elaa-
tlcas 508, cadeiras 108, colchões
para solteiro 108, dé casal 258, por
entrega das chaves,. 4- rua Santa-
na 85. (16056 )X44
/JTtENÇÃO — Vendem-se secre-

A. tarias, ¦ estantes, blrons, cofres
cadeiras e".rh*is moveis para escrl-
torio. Rua Miguel Couto 32 (antl-
ga Ourives). (28329)X44

ATENÇÃO — Compram-se mo-
"vels'usados, maquinas de cos-
tura, moveis de escritório e casas
completamente mobiladas, paga-se
no ato do negocio: tel. 29-8606:
é quem melhor paga. (16O60) X44

A TENÇAO — Compram-se mo-
¦"•.fali, -dormitórios,. salas de
Jantar e peças avulsas. Paga-se
bem, 4 rua do,Rlachuelo 33. Te-
lefone 22-2326. (6809) X4

MOVEIS 
—. Vende-se u*á mo-^

bllía para casal,, em p4u sé-
tlm, rSoí 4508000; 4 rua 3. Cie-
mente n. 105. Q1063)X44

MOVEIS 
— Veridem-ee a preços

baratlsslmos. dormitórios, sa-
Ias de Jantar, grupos e outros mo-
vels moderno se antigos; 4 rua
da Oultanda 43. (29576) X44
TVf AQUINAS — Vende-Ae -un}4,
J"Ãpo_santc, tezoura com três ma-
trizes, corta: chapa de uma pole-
gada ou mais e fura, um possan-
te Martelete, uma rlsplgadelra- pa-ra'madeira, um llchador, com dois
discos, um engenho de serrar tdra,
serra fita; duas maquinas de ta-
zer paus redondos, desde um cen-
tlmetro a dez, uma serra tltlco
possante, um esmeril pera duas
pedras, 4 rua Jardim Botânico 677.

(15816) X40

T\ífAQmNAS para coser, de pe,iTAvendom-se desde 1608; de m&o
desde 808, Slnger, de pi, desde
3008, 4 rua D. Julia, 56, esquina
de Salvador de S4 114. (29474)X40

r._K___mpntf)<- olvl1 °'a rel1'^asamenios glos0 mesmo de
estrangeiros e ainda que n&o te-
nham certidões, 258000. Registros
atrazados sem multa:- Legaliza-

çfies de estrangeiros; Carteiras de
identidade 108000. Retificações e
trancamentos de notas no lnstl-
tuto de Identlflcaç&o, etc. Trata-
se 4 Praça Tlradentes 9, 1° and,,
com o Sr. Gomes. Consultas gra-
tis. (14179)X56

TTENDE-SE uina estufa elétrica,
» estantes, arquivos, gesso e re-

vestlmento para dentistas; 4 rua
Prol. Caneca 93-A, (21376) X60

VENDB-SK um fogão. Clark Je-
. well -6 bocas, -precisando-, con-

oertos;. 4 rua Bandeira de Qou-
yeia 58, estaç&o do. Rlachuelo. .
,--.'„•• -.¦-.- ¦ ¦¦¦.¦¦-¦_.- \663g)X«0

i Sua esposa Emilia Pi-
nhelro Butíhas. e ' família,
agradecem a todos qué as
confortaram n o . doloroso
golpe que sofreram e épn.

vldam para assistir 4 missa 'le 7.*
dia que mandam, rezar pela. alma
de seu pranteado. ANTÔNIO,' no
altar-mór da Igr«J_f-'de S; Stxéíia
9 horas, depois de amanh&, Quln-
ta-félra, 28 do corrente: A feml.
lia agradece, penhornda; o com-
pareclmonto das pessfles amigas é
roga n&o sejam dados 'votos de
condolências nessa ocasl&o. (6972

J_-B.- RandOlfo Paiva Ju-
nior, ^sua «nhora; . filhos,
noras e netos, Alberto Ran-
dolfo Paiva;' sua,' senhor*.

;¦;,..,..... filhos...a. genro,, írm&Qs._e
cunhados '(ausentes)., sobrinhos; e
mala parentes dé" RANDOLFINA
PAIVA; multo reconhecidos a to-
dos , aqueles que es : confortaram
com a. sua „ assistência, e solida-
riedarte, Vpòr ocásl&o da niolestia
e do falecimento. da -sua querldls-sima irm&, cunhada, "tia, tiáiávfi
e.- parente;icohvIdsnr• seus .paren-
Ws-íefamigos.e' os da-saudosa"sfl.
nádá a-assistir A mlssà qüe'eolin-tençao a s\iff;-b'0Hissim'a. -alma fa-
zem ce'ebráf,: ârhant_&, : Quarta-'»
felra,: 27 do corrente, 4s 10 ho-
ras-- e 3a--.qilimtOB, no • altar-môr..
ds Igreja dà Candelária. (32003

í
Silvio Serafim da Gosta

.' Antônio, Sexãfíin' da*:Õjs-.
ta, MaVtS.dos Áníps. cõçta,'
Alzira, d.iM .Anjos Costa; pai,.m&e, irm& e família profün- .
dam ente sensibilizados,

agradecem a todos, as demonstra»
çoes' dé pezar.-recebldas por. oca» •
slfió 'dó' falecimento" dé' seú ido- '
látradò fUho SILVIO SERA-T-I'.
DA COSTA " convidam todo»
os parentes e amigos para assia-
tir 4 missa do 7".¦dia, qúe çer& re.
zada, depois de amanhfi. Quintal»'
feira. 28 do-eporrente, k^AÃfiraa,
na ' Mátrlís'--e Noel» SeiUxorít da'

______;_a_ttu>^J!ná• na]JBã^Mo'aa,'f ia-
dade, ílcelrido; idesdenH^agTâilfécli
çlós,'ÍP9T*>sté ratjS''r_5lgfoçcf.-
'v\,_-..... . _ .•'"-"-AJ;_ v'.í.967.4._______________________¦_«¦______¦

Mane Jeanne Chazeaud
(PROFESSORA JUBILADA DA

ESCOLA NÓRMÀIi) ¦' ' 
. '''.:

PENSÕES

TTENDEM-SE óiüéo áparalhos
'*•'>'dé,'pe_*StfnBnt*;itparif'''«nho-
ras e cinco secador; 4 rua Santa
Alexandrina n. 229. Rio Comprl-
do.- ',..(6928)5-60

TTENDEM-BE cofre., arquivos de
x .. aço, • -moveis ide • escritório e

•maqulnat,de .-esoraver-,-poç'preçoe
de -liquidaç&ot 4 j rua < dos -Ourives
ri. 119- Tel. .48-4548."(84023)X60
h|rENDE-SE uma prensa.autOma-í» tlca, "um tambor é um mol-
nho; ver e tratar com o Sr. Cruz,
4 rua do Catete 66, fundos, a qual-
quer liora^ . (21675) X60

tf
Suzanne .Chasoaud. da

Costa convida as pessoasamigas de sua querida
JEANNE pata assistirem ao
enterramento, i que' ¦ aair4,

hoje, 26 do corrente; as 17 ho-
ras, dã Casa de Saúde Pedro Er-
nesto, para o Cemitério de S&o
Jo_o-Batista.;,/•,:'.' ¦_ ;Í28137

Francisco de Paiva
Cardoso

Maria da Conceiç&o Correia Car-
doso e demais pessóes da família,'
na impossibilidade de: ègradecfer
diretamente, a cada um- dos .que,
cõm demonstrações jfle éonlotto, >
quer durante a doença,'qúeVaJáom-
panhando o feretro, enviando-ooc-
rflas, assistindo 48 missas de '7.*
e 30.» dia é aos que se fizeram
representar nestes Atos ou de .'
qualquer fôrma manifestaram seu >
pezar pelo falecimento do seu '
Inesquecível esposo FRANCISCO
DB jPAXVAk CARDQSOr_ penhora^ '
dlssimos agradecem. " '.,."',".($VIIM .

A 
VEGETARIANA é a unlca casa
que serve farta refeição sem

base de oarne, por preço módico.
4 rua S&o Pedro 84, tel. 43-3108.

_____  (6064)X57
TGIORNECE-SÉ jiens&b a domlcl-
¦F. lio., farta é., variada, preços
ijiodlcoe,. òasã d«. família mineira
—/Tel.- 47rl571. Posto: *."'. ,.

. . '-' ¦ . -'• -. ' ¦¦-,' ..-.:¦ (?1593)_lt57

XTENDE-SE uma maquina Sln-* - ger. Moderhs, ultimo tipo. com
motor e farol; resta pagar a.Com-
panhia 4508000; 4 rua Senador Eu<
ssoblo. 628, sob. (16664) X40

VENDE-SE 
uma maquina de es-

crever (Adler 7), em estado
perfeito. Rua Senador Dahtss R.
3» and. Tel. 42-5844. (28050) X40
^ITENDE-SE tima maquina de' costura Slnger, com 5 gavetasdé coser e bordar e um motor,
tudo dé pouco uso, Junto Ou se-
Sarado, 

pior viagem. Rua Pereira
unes 247. proxlrno 4 Avenida 28

de Setembrp. . (15955)X40

A Casa • Marques, compra
moveis, dormitórios, sa-

ias de jantar, salas de visi-
tas e maquinas de costura*
todos os móveis avulsos; é o
que melhor paga, á r. San-
tana, 85. Telefone 43-4693.

; . (18054)X44

A TENÇAO —¦ Comprám-se mo-
•«¦ veíí em qualquer estilo, dor-
mltorlos, salas de Jantar, escrito-
rio*,' cassa completas, maquinas
do costura e peças avulsas. Rua
Visconde de Itaüna 6, Telefone
43-0715. (26954) X44

MOVEIS 
— Vendem-se a preços

baratlsslmos, moveis moder-
nos e ant'_os, dormitórios, salas
de Jantar, grupos, etc., 4 rua da
Alfândega n. 176. . (29580) X44

MOVEIS 
— Compramos ou tro-

camos novos por.usados. Casa
& rua Genitor dos Passos

camos novos
Afonso
98. tel. 43-5243.

OCASIÃO 
— Por

meu casamento, vendo

çr.usados. Casa
dos Passos
(31ft99)X44

ter desfeito
com

grando 
"prejuízo, uma sala de Jan-

tare um dormitório, abra moder-
na e de luxo, est&o a guardar 4
rua .Rlachuelo 33, procurar .Ger-
manç. (6810)X44

INDUSTRIA 
Culinária. Carioca. 4

Avenida Rainha. Elizabete 128,
fornece a domicilio em triciclos e
autos, para Copacabana, Leme, Le-
blon, Gaveá, Botafogo, Urca e Ca-
tète. Serviço perfeito e rigoroso
em marmitas.termo-hlglenlcas. As-
slnaturas qulnzenals, mensais e re-
feiçfies avulsas. Tels. 27-609B o 27-
8169. (24656) X57

VENDEM-SE 
utensílios para res-

taurante, mesas, cadeiras, va-
rejo para cigarros e caldeirões; 4
Praça Tlradentes n. 83. Par* de-
aocupar lugar. (29664)X60

VENDE-SE por motivo de via-
gem, um ótimo fog&o' (Hele-

nlco" comipletamorité novo, por
preço baratlsslmo; -Tendo 'Jogo. de
serpentinas¦*• parA agua' quente e
a respectiva' caixa." Tratar-4 nla
Arigatúba 103. Braz de Pina. Tel.
46-6345. ' ¦-,„¦,,- ¦: .: (34348)X60

VENDE-SE 
escada de- ferro com

26 degraus toda dé-desarmar,
4 rua da'"Quitanda. 195. Tel. 23-
1380. (34314)X60

LI II 1 II II . «-SP-
AÇAO ENTRE AMIGOS

PENSÃO 
GRAJAU' — Dá pens&o

4 mesa e.à domicilio, a casais.
Alugam-se quartos. e salas, para
oasals e cavalheiros com pens&o
de 1.» ordem e mobília., Rua Ma-
rechal Jofre, 53. Tel. 28-1283.

_ -_ <3*06___X67-REFEIÇÕES a domicilio, em mar-
•"mltas higiênicas. Preços espe-
ciais, para família, da Clnelan-
dia, Olorla, Oatete ao Flamengo,
lníormaçftes pelo telefone 25-3687
com Q.Sr.MsrlO,. ...... (15830) X57

A ÇAO entre amigos.de uma pul-¦"• seira- que- deveria: 'correr oom
a extração da loteria do dia 27 do
corrente, fica transferida para o
dia 14 de Outubro. (29634)X70

1 Serviço
-aa-_______wmmaWaamÊÊÊmÊtÊmm-mmmÊÊmk

Funerário — Fone: 47-2200 I
__________________________¦__!

(8*38

NERVOSOSy
Insonla, esgotamento, angnstla, obsessfles, i

xual, distúrbios neurõ-digesUvoe, circalatorlos, vage-slmpa-
; ticos, eto.. Tratamento de alglas « inflamações pela* ondas-

curtas — SIMPÁTICOIEKAPIA — Diariamente ds 8 boras
em diante. Ourives, 7, 6.» andar. Cons, MWHKr. __raf. MAU-
KICIO DE MEDEIROS, (J2-5941). 

'..' ^C 
ÇJW8*

DDÍWÇASPP ESTÔMAGO, FÍGADO EIKTCTN01
SALdeCARLSBAD
EFFERVESCENTE OE GIFfONI* ANTI-ACIOO CHOLAG0C0 LAXATIVO

FRANCISCO GIFFON, fl-OA.-RUA g DEMAUÇOtlT-WO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f_^^^!^^^^^^^8338 i

Sala de jantai nJ^f.
dorna, const. de 12 peças, foihca-
da a Imbuía, modelo multo orlei-
nal, nò valor de 2:500t, por .Rs.
1:3008. Rlachuelo 418. (15B35)X44

SAI_A 
de Jantar moderna — Ven-

..de-se de ocasião em perfeito
estado, pelo tel. 27-4010.

- (_6090)X44

VENDE-SE uma boa maquina de
escrever, marca Royal, estado

como nova. Rua Bandeirantes 13.
. 
'. (28542) 

X40
¦yENDE-SE uma caixa registrado-~ ra marca Remlngton, esmalta-
da, com fita e cup&o marcando
9KÍ900, em perfeito estado; 4 rua
do Recende 150, tTreo (21556) X40
V^ENOE-SE uma . maquina Sln-

• "--.ger J; A.. 5 gavetas em per»feito estado; .& rua do Lavradlo
159. Loja. ." (320481X40
Maquinas de escrever

Dèa melhore, marcai, novas ereconstruídas,. dlta>- de tomar ecalcular, manuais e elétricas, per-feitas e garantidas. — No Mer-
I cado de Maquinas: 4 rua dos An-

dradas n. 68. E. Magalbtes..
(29615) X 40

Pianos Novos CROTRIAN ¦¦ STEINWEG
De % de cauda e armário —' Grande stock — Vendas 4 vlstá •• longo prazo. N8o comprem sem verificar nossos pecos.Armando Rodrigues, unlco agente dos afamadoa pianos Steln-weg. RDA URUQOAIANA N. 39. sobrado, entre Ouvidor e ruaBete. Este* — Stelnweg — Blutner —. Bechsteln — Pleyel —

Zeitter — Huquelman — ISíenXelder —Lui"— Brasil. ._
¦ - . ¦ '¦-.•-"'¦ (62131X35

A1ÔÍ Compro SggW
maquinas, casas completas, mo-
blládas, atende-se com preèteza e
paga-se na hora. Chamar pelo te-
Wone 22-4645. . (15837)X*4-

^TÈNÇAO,^^— ,Veia_lç_a-se
salas novas, em folha, a

$8.0$, dormitórios a 300$ e
280$, guar da-vestidos a 40$,
geladeiras a 80$, casa de
casal a 25$, de solteiro a 12$
guarda comidas a 25$, 40$,
colchões por qualquer pre-
ço, de solteiro e de < casal,
mesas elásticas a 50$, tor-
ra-se tudo pelo custo, a rua
São Cristóvão 45. Largo do
Estaclo. (16057 )X44
ALÔ! COMPRO pir.'granira*, 

pratarlas, porcelanas,
Jolas, livros, lustres talheres, ta-
petes, marfins, estatuas, metais,
espelhos,' cristais.' maquinas, en-
ceradelras, blbèlots etc. Sr. Ri-
beiro. Tel.: 22-9195. Paga-se bem.

(10922JX44

VENDE-SE 
um dormitório com-

pleto, em perfeito estado. Tra-
tar 4 rua do Rocha n. 146. Te-
lefone 28-3958. (34390)X-4

VENDE-SE 
uma- ótima pensão, &

ruã Buenos Aires. Tratar 4 rúa
avradlo 169, 2° ' andar; loja,do Lavradlo 169, 2° ' andar,

com o Sr, José, 22-3331, .
... (31958)X67 Drp:

PRESENTE 
entro amigos — Fica

transferido para 0 dia 24 de
Outubro, o de üm radio Emerson.
que devia correr no dia 27 do oor-
rente, ' (34132)X70

TRANSFERIU-SE a açáo
entre amigos, de uma bi-

cicleta: Júpiter, de corrida,
a extrai.-sé no próximo dia
30, para o dia 30 de Desem-

-iV,, : (2802Ô)X70

F. SAKATORIO,IO^.;TO-'TOwra-ww»í
CIRÚRGICA

MÉDICOS

Dr. ACKERMÃNN
VENDE-SE 

uma, mobília laqué
azul, para sala de Jantar.

Tratar e vêr 4 rua Joaquim Mur-
tlnho _£.'• 408, Santa Teresa.

(34124) X4«

VENDE-SE 
uma sala de Jantar.,

de Imbuía, cm bom estado; pre-
ço de ocasllo; rua S. Cristo.So
n. 46. apart. 203. Tel. 38-5353.

... —.'..,.. (21586)X-t

VENDE-SE 
um dormitório com

4 peças; e um grupo de Time
por 350$, 4 rua da universidade 47.'•¦-¦¦•¦' 

(21830) X««.
¦ITTCNiDE-SE um novo e. moder.

x. no dormitório a casal e uma
sala de Jantar, esta ripo aparta-
mento, a rua Butnaltà 247, Ap.
201. Motivo de viagem.

,... (l5l_64)X44

. PRÓSTATA B URETRA,
¦ SENHORA. SIFILIS

BINS. B!
DOENÇAS

I M -*'Ò TEN CI A No bomem a na' mulher. Corri-
Bi ¦> vadb a <raw_a nien tos agudo ou crônico. Inflama»

LinVilHAIilt ç8ea _0 utero e dos ovarlos, eólicas
menstruals, ondas de calor nó rosto, nervosismo, insonla, mal estar,
lrrltabtlldade, trlstesa, excesso de gordura » frleía sexual. Trata sem
dor a- sem operação petos processo* empregados naa clinicas hoepita-
lares de Berlim, Viena e Parla. Exames fia germens por especialistas
no Laboratório para controle de oura., 10 salas exclusivamente reser-
vadaa, dai 13 âs 19.;
Ruo Uruguaiana n. 24-5" and. -— Fona 22-2447'-' -;' "•''.--.'¦-.,. '(41664)X41

S. JOSE' 110,. 1<> - Tel. 42-0471
DR. ALFREDO PINHEIRO

(Diretor)
Médicos especializados em to-

das. as clinica*. Exame '.completo
de urina, 206000. Radiografia dos

?ulm6es, 
308. Exame..de .sangue,'

51000. Cada apllcaç4o ralos _ ul-
tra-vloleta, 66000., -.pneumotórax1
com radioecopla 208000. Cônsul-
tas avulsas -06000.. Mensalidade

-108000 com reme-los, Primeiro
Posto Popular — 102, l»,'Afenl-
da Passos. Mensalidade 58 com
direito a remédio. Fones .42-0473
bu 43-2608 Ambulância própria.

¦ • ' ¦-¦•• •' (29613JX41
PARA. O -, TRATAMENTO »P

TUMORES
e do -; "'¦''

Bela sala 750$ jTntt.1^!
dernit, folheada a Imbuía, com
puxadores de galai!te e metal cro-
madd, vende-se urgente. Ria-
chuelo 418: . ¦ (18836) X44
pOMPRAil-ss moveis, maqul-^-'^nas-de costura, êneeradflras,
aspiradores, cristais, tapetes, etc.
Paga-se o melhor preço; telefone
para 43-8203. Paulo. (29583)X44

yENDE-SE lindo dormito-
rio, com 10 peças c uma

Sala de Jantar, com 12 pe-
cas, mandada' fazer de en-
comenda, per motivo de
viagem, & rua Santana, 85.

(16053)X44
MOBÍLIA LUIS XVI

Vende-se, forrada em gobelín de
seda, dourada, preço de ocasl&o, A.
rua 7 de Setembro n. 186, Casa
Fernandes. (21361) X44

Clínica' dé Senhoras
do

; Dr. César1 Esteves
- Diagnostico precoce da gra-
vfdex. Tratamento preventl-
ro sem d6r e sem operação.
falta de-regras, eólicas, hè-
morraglaa. atraxos, suspensflo
eto.- Rna da Assembléia, ns,
8.* andar; das 13 4* 17 boras
rone '22-0882.'

(741521X41

Clinica de doenças de
Senhoras do Dr. Otávio
dp Anilrnilp ~ HémorregUaT tu,ar"a" do utero. ova-
rlte, suspensão,- atrasos ' mens-
trnilB, ete. Diagnostico - precoce
de gravMex e tratamento preven-
tlvo;* Rna da AssembKla n. 118.
2» andar. Tels 22-1S8r e 27-3759.
Consnlias das \i ka 18 horaa, —

Mrafinora marcada: (7_S45)X41
Atende

CÂNCER
• como praparatorio a. com»
plementar aa . mtervençOes

cirúrgica*
O Dr. Von Doellinger

da Graça-, possu*

RADIUM

. Aparelho digestivo — Cowtç»»
—rPulmfto — Bln* -r • Doença»
nervosas. " __ • •

CONSULTAS GKATIS
8«s. 5»s. o Sábados,, ^as,»**

12 Horas: — 'Rua aoa'InWSH-8
n-."40, 1»; '(789«4)X4X

DR. OSVALDO PEARAV-ÍÒ 
S 

'

Cínirglãõ' c! giriècbiioigfirta" Re«d7:: — _.m»4W.'Morín. «í
— Tçl. 26-2789. 'i-i';'CoHSult-rio:
'-li Sete de Setembro.' 7S:'-?;-l-l--
t.nê 23-3878 -^'10'4* 13'— 16!i_
19 horas, diariamente, ,^_..
;_'.¦ ;-:.:-.- ¦-• .(a(8fl0-8V**l'

1H1=D R 0;OE'll E
.-¦Oura-radleal, sem-operacío-, pe-

lo M-r. - Leanldlo -Blb-lrO.'____»___
vldof 36. (O __________&

Dr. Artur Cavalcanti
Clinica médica, moléstias daa

senhoras,'partos. 0bn$ultft.4a>.;M
4.. 18 horas, em sua residência «X
em hora diferente coni aviso prê-
vio. Aceita chamados para- vlsl»
Hio Comprido.. Tel <• 38-43»^. _tas ém domicilio. Bua Japer- IS.

(70338) X41

IOEIOC

Dr.José de Albuquerque

MOVEIS
Ctimo dormitório con quatro peçts d«'

imbui» a UM. 8*1» dt JtnUr Um,
ftpfcrtamtnto com -. ia . poçu; í80$ooo a'
1: íoojooo; rendera -ií pecu avulns a
prrço> barRtlísimo*. Ka». d* B^c-mel*
n. 151 — Ulllim* Ü-Ull. (í(6S0)Sii

AfeccSes sexuais
veneieas ou n4o.

do homem;
Perturbações

funcionais 
"da "sêxii»líd"ade. 

Dias-
nostico da causa e tratamento is

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
Rna <in nos»Kio. 173, l>c 1 As 7.

" Dr. Spiriosa"R6t__ier
Fraqueza sexual, írlíni..' bleno-

rroglã hòva ou antiga, complica-
çSes, 

' veslcullte, gota matinal.
Trata sob controle endoscoplco e
microscópico. - Consultas, 308000.
Tratamen te por mês -2008. Edifl-
cio Carioca, _.» andar, das 15 as IB
hqras;--r.;:r-.-..r.T: ¦.v(1498n-X41

ApUca-o com lndloaçto .
própria ou do medico do

rr— doente, '———tt- ..
Observação pessoal colhida
no Memorial. Hospital . de
Câncer em Nova York e -.o
Instituto .Cúria de Paris.
u preto ettt ao alcance d*
toda* as- classe» social*.
98-ASSEMBLÉIA-98"— EDIFÍCIO KANIT7. -i
Chamar — Tél. 27-3218.• •' ' 

.'-.'¦. (4850)X41

I BRASIL tt
I CIRÚRGICO _

Di

VARIGES
(78378) X41 ras,

TTlceras-
varlcosaa
das per-
nas-. —

Cura- rápida sem operação e eem
dOr. DR:RECO LINS ^- Av. RIO
Branco -175. ds__-l5lK»4s 17.30 ho-

>¦ (041ÍJX41

Dr. Gilberto' Cardoso
Clinica geral. Nutrtçio. Apare-

lho digestivo,' Regimes. Das 15
horas em diante/ Alclndo'ousna-
bara n/;i5-A. g>.. (84981JX41

ROBERTO SOUSA LOPES'
Poentes Interna» — Cora-

çflo. > pulmões, bronqoltes cronl-
cas, Intestinos, fígado,- rins. slfl-
U* e doença» nervosas. — Ate-
nlda Rio Branco, 188- — -6* an-
dar — Sala 808 —. Edifício. Sul
Rio Or_it.il.nv. — Peia manlil.
das t li 10 horas e .1 tarde, dás
14 4» lB-hdrás: -i- Tél"4!i|ini.
Rua .trr« Snld«nh4 n.'112. Copa-
cabana — Tél: 37-1224."-''

.-• '" -¦'¦•¦ 
(28059)X41

fl Revista d* otuondad* D
*- modico-cirurgica qy« . » !

todo medico dev* i_|t*r*uor
Dirigido pelo* prof*uom I

BRANDÃO FILHO' -.•¦¦
OSVALDO DE--ARAÚJO

n e editada p*lo
S; *jqçnal;do BRAsiç? 

' 
¦

O Aparecer* no dia J.° d* cada J" mis.'— Sa acha a venda na*
livraria* • * - na baleãa da

«JORNAU tX> BRASILL",
pele pr*;o de 3 $00ff .'.' '' 

cada *x«mplor
; 
'... (C 84848)X41

liBMMA^lItEMT
Tratamento podendo evitar

. -.. a ópcraç-lo ,..:".
Pelos RAIOS X e RADIUM
cessando. .Tapldatnente - as- gran-.des! hemorragias •— .DR. VON,
nQEr.l_lSO.'ER PA ORAÇA--r- AS»)
ámbíéiã 98. (Kanltez) ás 4 ho-i
ra_(. |:pn.es: 27-3318 .e.2_l-___»3.
Horti marcãíla^.- ^i7j48iil)_üiy

I I
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CONSULTAS
GRÁTIS

DB. LUÍS LIMA BITTEM-
COURT. especialista em

moléstia* do»
OLHOS, OUVIDOS,
GARGANTA, NARIZ
Oom pratico do» Hospital» de

New York e Boston
Todos a» dias das 10 ás 13 ho-
ras « pagas dss 16 ás 18 horos

Consultório: — Rua Buenos
Aires, 15J} (ent*s Andradas e
Uruguolanj*.).

Tombem fsz tratamento da
CATARATA sem operação no»
casos Indicados

(G840)X41

DENTISTAS

A 
IDO CUNHA — Trabalhos sem

dôr, executa chapas, pontes e
outros aparelhos, pelos processos
modernos, 4 rua dos Andradas 15,
l.o próximo ao Largo do S. Fran-
cisco.' (88241X20

ALÜGA-SE 
no Edlíiclo Rex, sala

1.221, um consultório 3 dias na
semana, por 200S, com direito a
teleíone, luz e gás. Procurar o Dr.
Simas, ás Terças. Quintas e Sa-
bados á taxde._ ]_ ._ (11013)X20

CmURGÍAO 
DENTISTA — ' 

De-
seja trabalhar em consulto-

rio ou policlinica, na cidade ou
nos subúrbios, ás terços,, quintas
e sábados. Remuneração a com-
binar. Cartas á Dentista;-â rua
da Alfândega n. 100, sobrado.

(31070) X20

CONSULTORÍO 
DENTÁRIO. —

Aluga-se ás Terças, Quintas e
Sábados. Rua do Ouvidor 183. 4o
andar, sala 400, (11234) X?,0

Dr. Jaramilo Taylor -—
Dentista norte-americano. Cônsul-
torlo: Assembléia 60. Serviço ga-
rantldo. preço módico

1083351 )Xii0
ST JOSÉ TEODORO DE LIMA
— Executa trabalhos em cha-

pa, com ou sem aboboda palatlna
tim material moderno, bonito e ln-
quebravel. Perjeita Imitação do
natural. Preços módicos. Orça-
mentos grátis. Cllniáa Dentaria
São José. Rua S. José 40. sob.
Tel. 42-3966._  (27707) X20

ABINETE DENTÁRIO — Pro-
oura-se um para alugar 3 dias

por semana, em Madureira, Meyer,
até Cascadura. Oíertas para Oll-"velra Neto. R. do Ouvidor 183,
3°, s. 301. Fone 42-8661.

'_ (34_420)X20

VENDE-SE 
ótima coleção de bó-

tlcões usadas, quem desejar
ve-loa envie endereço e horário,
que lhe . seráo apresentados sem
compromlses.. Cartas para 15866,
na portaria deste Jornal.

(15866) X20

Aulas Para concursos, segundoílul£,s os programas oficiais,
diariamente, em pequenas turmas
a varias horas. Prol. Dr. Was-
hlngton Garcia. Rua da Quitanda
50, 1o andar. Ha aulas lndivl-
duais. (5148) X14

Prartnârn — Noemia Pinto —
rarieu-H Diplomada faela Esco-

la de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Atende todos os dias.
Rua da Lapa 00. 3.» and. Aport 32
Tel. 43-6000. Largo da Lapa,

 (5421JX6S
MME. GUIU !£_£_. _5
Medicina de Barcelona e Rio —
Oferece seus serviços profissionais
ri rua S&o José 27, das 15 _ 16
horas. Tel. 42-0705, (310021X55

PARTEIRA 
— Atende-se á qual-

quer hora; á Avenldo Paulo
de Frontln n. 114. Tel. 28-5835.

(15635) X55

PARTEIRA 
— Ana Afonso, d"f-

plomada, atende todos os dias.
Rua General Caldwell 113, 4° an-
dar, apartamento 11. Esquina de
Visconde de Itaúna. Tel. 23-5417.

(14919) XOS
(0S miiaawt rw ,»•__«_—_—__¦ a-wa
A Senhora tS
As suas regras sâo dolorav
sas • Irregulares? Tome m
Cápsulas SEVeNKRAUT
(Aplol-Sablna-Arruda) que «-
cará bôa.

i A' vends sm iodo» aa boas Far-j
jJ__4j_J^_^^J^S^

(2510)X55

COLÉGIOS, CURSOS E
PROFESSORES

CURSO primário e admissão —
Professora diplomada e regls-

trada. Tratar pelo tel. 42-0853.
das 10 ás 12 horas, apartamento
34. (21284) X14

PROFESSORA 
d» plano o teoria

leciona a domicilio e em sua
residência. Método pratico e _i>
cola Nacional de Musica: Aveni-
da Salvador de Sá n. 50, terreo,

(281771X14
DROFESSORA diplomada e re-¦*• glstrada leciona plano, teoria
e solfejo. Preço módico. Rua Son-
tá Amélia n. 9. tel. 26-1505. En-
tre Baráo de UbA c Av. Paulo de
Frontln. (29443) XH
Pintura • desenho. Pedrlnaá7i_fcur_0aUxt0 ieo.ons. Tratar
no "Studlo Nlcolrs". Clnelandla,
telefone 22-0226. (889141X14

PROFESSORA paciente o com
pratica de curso primário, pre-clsa-se á rua Oliveira da SUva 9,

Tljuca, tratar das 10 horas em dl-
ante. (11840)X14

SENHORA 
leciona: francês e ln-

glês, pratico e teórico. Tratar á
rua Rumanla, 11, Laranjeiras, Tc-
lefone 25-2698, (15828)X14

SOLOPERTO 
SCHOÒL ALL OVÉR

— As turmas de Inglês, francês
e italiano do Ourso Soloperto nío
tém rivais. Aulas noturnas e dl-
urnas, método protlco e rápido.
Fala-se desde o primeira Uç&o. As-
slsto o umo aula antes de fazer a
sua* lnscrlçáo. R. da Carioca 59,
2° andar. Leia a gramática e fra-
séologla comercial inglesa do Prof.
Soloperto — Novas turmas.

.. (2799) X14

Inglês gratuito
ALIANÇA INGLESA — Ainda

existem algumas vogas. R. Uru-
gualana 114. 1° e 8o andares.

. (28216) X14

CARTEIRAS 
e demais artigos es-

colares usados, d© preferencia
Jardim de infância. Compram-se.
Para tratar pelo tel. 25-4827.

(271.78) X14

CONCURSOS 
— Ponto sde Dl-

reito Constitucional. Civil e
Administrativo. Dr. Murilo Sil-
velra. Unlco livro de acordo cora
o programa. Nas boas livrarias.

(21487) XI4

CURSOS práticos de' eficiência
pessoal. Sistema americano.

Inscrições abertas porá a Ia tur-
ma noturna. Prospectos e lnfor-
mações, á rua da Quitanda, 33, Io
andar. Fone 23-0823. Aprenda a
progredir e a -vencer. (34182) X14

DENTADURAS
Concertam-se, corrlgcm-se e

reformam-eo em horas apenas,
por mais quebradas ou defeltuo-
sas que estejam, no laboratório
do Dr. Silvino Matos. Preços mo-
dlcos. Rua 7, 194. Tel. 22-1555.

(6964
DR. PLINIO SENA

(Edifício Porto Alegre, 7o. andor)
Sede própria e modelar, dlspon-

do de um corpo de profissionais
especializados para Exames cllnl-
cos e aos Raios X dos focos den-
tarios tratamento com a conser-
vaçfio dos dentes, resultado ga-rantldo. Anestesias regionais e
gerais para os casos Indicados com
assistência medica. Extrações de
dentes Inclusos focos retidos, por-colaria fundida, etc. Instituto
completo. Fundado em 1931. Ed.
Porto Alegre. Rua Araújo Porto
Alegre n. 70. 7o andar. Atraz da
Escola de Belas Artes. Telefone
22-1659. — Radiografias a 10S000
interpretada. (253JX20

Dr. Silvino Maios
Laureado especialista cm den-

taduras anatômicas, parciais e
duplas, bem como cm pontes mo-
veis ou fixas. Trabalhos moder-
nos, sem delongas e eem dôr. Pre-
ços módicos. Rua 7, 104. Tele-
fone 22-1555. (6964'

m%tom
DENTADURAS DUPLAS das

mais aperfeiçoadas e confecciona-
das pelo laureado especialista
Dr. Silvino Matos. Preços razoa-
vels. — Rua Sete de Setembro, 104.
Tel. 22-1555. (21509)X20

CONCURSOS, contador do
M. da Fazenda e Of. ad-

ministrativo. Prejara-se
(nomeações nos concursos
anteriores hos M. da Justi-
ça e Educação e Contadoria
da Prefeitura). Avenida
Rio Branco, 111, 3o. andar,
sala 304. (28218)X14
Escola Intendencia J£%
militar. Professores militares —
Poucas vagas. Sete de Setembro
107. Escola Urânio. (20604) X14

FRANCÊS 
— Matemática, qul-

mlca, física, para qualquer
fim. Dr. Alexandre, írancês di-
plomado pela Universidade de Pa-
ris. leciona a domicilio. Telefone
27-8778. (2141DX14

FRANCÊS 
— Professora compe-

tente leciona. Tel.- 28-0979.
(21282) X14

rtírmctina — Para senhoras e«orin<4S> "'«'«t creanças, e n s 1 na
moça recém-chegada da Europa.
— Telefonar para 27-4448. Cha-
mando D. Elena. (6467)X14

rJTERNATO, 
até 8 anos, 803; acl-

ma de 8, .90$: com ou sem en-
xoval, podendo os pais assistir os
refeições. Colégio Jordão, situado
em otlmo clima de Jacarépagua,
em 2 grandes prédios. Rua Can-
dido Banlcio 44 e 46, tel. 29-9006.

(16023JX14
Tno-lâc — Prefiram 

"professora
xiigic» lngiesa que lecione só
seu idioma. Nfio viciem suas pro-nuncias. Senhora Inglesa leciona— Tel. 43-5903. __ (15979) X14
TNGLÊS pratico e teórico, ensina•""- professora inglesa. Tel. 25-0282.
Tel. depois das 19,30 horas.

(6040) X14
TNSPETOR de alunos — Precisa--*¦ so — Condições modestas. In-
formes A rua 26 n. 75, Bento RI-
beiro. (6650) X14

Radiografia dos dentes
—10$000 —

Com Interpretação, Drs. Ben-
jamlm Belo e Paulo George. En-trega em 10 minutos. Rua do Ou-Vldor *• 163, 2.°, tel. 43-4904.

(34358) X20

TNGLÊS pratico e teórico para•*"- senhoras e senhoritas por pro-fessora Inglesa. Tel. 35-2074.
(28091)X14

PROFESSOR George Soloperto,"*¦ 
ex-lentc de Salnt Francis Co-

legio de Nova York, creador da
aula de inglês, francês, Italiano,
es-tanhol e latim: o unlco nesta
capital que pôde preparar alunos
em poucos meses, pelo seu meto-
do claro e rápido. R. da Carioca
59, 2a andar. Assista uma aula an-
tes de fazer sua lnscrlç&o. Leia a
gramática e a fraseologla comer-
ciai Inglesa do Prof. Soloperto.

(27991X14

Admissão a 20$
"INSTITUTO BRASIL»

Novas turmas, pára menores e
adultos, aos Cursos de Perito
Contador, Glnaslal e Curso Co-
merclal, em 2 anos.

Rua Urugualana, 114 - 1° e 2°
andares (prox. a Rosário).- ' (28213) X14

Datilografo em
i A t Estudem pelo

fT|Oa_ novo proces-
jllIVk"*)1 so. Método'

Íjroprlo, 
re-

a garantida— Rua Urugualana 114. 1° e 2»
andara*. (38216) X14

Preparatórios
em 2 anos a

Nenhuma reprovação nos ultl-
mos exames. Eficiência e garan-
tia. — INSTITUTO BRASIL —
Rua Urugualana 114, Io e 2° an-
dares (prox. A Rosário).

(28214) X14

MANICURAS

Massagista p- £*?%%__
chamados a domicilio, 6Ómente
para senhoras. Tel. 42-1715.

(68361X39

MANICURE 
— Atende-se a ca-

valhelros e senhoras, a domlcl-
Ho ou em sua residência,. á Ave-
nlda Henrique Valadares, 144. Te-
lefone 32-2762. Cecília.

(28190) X39

MAINIOÜKE. 
— Cede-se uma

mesa para uma em um Ins-
tituto de Beleza, por condições a
combinar. Sete de Setembro 103.
1° andar, tel. 22-1357. (31993)X30

¦<¦»¦ Com longa
em mas-

sagens fcerals. Estomngo dilata-
do e reumatismo. Exlto absoluto.
Atende a domicilio. Rua Correia
Dutra 18. Tel. 25-3671. ;_

(6971)X39

Massagista ~ 
t,*.

ANÚNCIOS DIVERSOS

AMPLA 
sala, ricamente mobl-

lada, aluga-se a senhor de tra-
to ou senhora com relativa llber-
dadè. Tel. 22-5415. (28024)X

A 
limpeza e o asselo feito pela

Conservadora Americana, é ln-
dispensável oo bem estar; peça
hoje mesmo detalhes do nosso
serviço pelo tel. 23-1351. Encera-
dores técnicos a domicilio, cobra-
mos 16S000 por dla. (32028) X

ASSIS VALENTE
PRÓTESE DENTARIA

DENTADURAS,
PONTES

FIXAS E MOVEIS
TRABALHOS

em porcelana fundido, etc.

Secção
de urgência para os 8rs.

Dentistas da Capital
e Interior

Edifício Carioca, 4/> andar.
Sala 420 — Tel.

4 2-2023
BIO DE JANEIRO
(C 851511X20

PARTEIRAS

¦D. CESANI —
Parteira Diplomada
Pelai Faculdades de Bue-

nos Aires e Rio. Atende to-
dos os dias. Roa Francisco
Muratorl. 2. (3.° andar), ap.
7. esquina da rua Rlachuelo.

«TEL. 23-1214. easasaasa
,(8218)XB5

Contadores Artela!
Vencimentos de 1:100(000

a 2:3005000
Preparam-se candidatos ao pro-xlmo concurso pura preenohlmen-to de 100 cargos vagos cujas

Inscrições se acham abertas con-
forme publicação no "Diário Ofl-
ciai" de 21 do corrente. Ensino
eficiente por professores funcio-

P REPARATORIOS
EM 2 ANOS

. Para maiores de 18 anos. No-
vos turmas para todas as séries.
GINÁSIO BRASILEIRO DE
PREPARATÓRIOS - Largo
da Carioca n. 17 - 2o an-

dar — Fone 22-4892.

PROFESSOR
Para qualquer disciplina e grãode adeantamento. Aulas lndivl-

(lu.ils ou em turmas.
GINÁSIO BRASILEIRO DE
PREPARATÓRIOS - Largo
da Carioca n. 17 - 2o an-

dar-— Fone 22-4892.
(6703)X14nario» públicos.

GINÁSIO BRASILEIRO DE
PREPARATÓRIOS - Largo
da Carioca n 17 - 2o an-»

dar — Fone 22-4892.

DATILOGRAFIA
Uma vez por semana . . 38000
Três vezes por semana . 1OS0OO
Diariamente 155000
GINÁSIO BRASILEIRO DE
PREPARATÓRIOS - Largo
da Carioca n. 17 - 2o an-

dàr — Fone 22-4892.

CONCURSOS
OFICIAL ADMINISTRATIVO.

ESCTOITURARIOS, SERVENTES,
CARTEIROS E OUTROS — No-
vas turmas pela manhfi, á tar-
de e á noite. Grande exlto nos
concursos anteriores. Professores
funcionários públicos.
GINÁSIO BRASILEIRO DE
PREPARATÓRIOS - Largo
da Carioca n. 17 - 2o an-

ri ar — Fone 22-4892.

ALUGA-SE 
no centro, em casa

de senhora so, sala de frente,
com relativa liberdade, a senhor
de responsabilidade: cartas para
33100, na portaria deste jornal.

(32100)X

DIVIDAS duplicata, alu-
guels, qualquer titulo de divida,
advogado com escritório especla-
lizado COMPRA ou efetua rapi-
da cobrança. Advocacia em geral,— Rua Ouvidor 183. 2o andar —
Sala 204, com o Dr. Ribeiro.

__________ ___¦¦ „ü(??54'x
iSlIÍDCUA **"ua os rl1""** bí*1"
UIUKCrA ga e corrlmentos —
ãõnorreias recentes ou antigos —
Efeito certo. Caixa 58000 Rua
General Pedra 100. (5635)X
DETECTIVE 

ÁLBÃNO — 6o
aceita pagamento depois de

terminado o
trabalho, •—
Carioca, 34,—r =?¦ 2o andar —

Telefone 23-7957. (6983) X
l^M apartamento — Aluga-se¦*-¦ uma solo mobilado, a senhor de
responsabilidade, pouca perma-nencia Informações, tel. 42-160U.

_____ (27714)X¦piNCERADORES e calafates, Au-¦", gusto e Ribeiro — Raspam e
calaíetas com perfeição, limpeza
em geral- .serviço avulso e men-
sal; telefone 23-0346, A rua da
America ti. 40, (6969)X

ENOHRADOR 
cal af ate — José

Francisco, raspa a 21, calaíe-
ta a 1S500, encera a IS o metro
quadrado. Serviços rápido e ga-rantldo. Recados 23-4060, rua Se-
nador Pomipeu 246. (29639) X
TONdüRADOR calafate Augusto e•*-f Rl/belro, raspa e calafeta. com
perrelçSo, limpeza geral, serviço
avulso e mensal. Fone 23-0346, A'
rua do Amerlea 40. (28080) X

Prédios, Terrenos, Apartamentos

IRMÃOS DUVIVIER, LTD.
Vendem:

Apartamento em frente ao Casino Copacabana, a partir
de 30:000*000.

Terrenos — Copacabana
Rua Rodolfo Dantas 18x25 160:000*000
Rua Rodolfo Dantas — 27x45 280:000$fl00
Rua Duvlvler — 10x3.1 150:000(000
Rua Fernando Mendes — 15x28 260:000(000
Rua. Guimarães Natal— 10,60x45 135:000(000

LEBLON:
Rua Carlos Gôls — 8x30  * 45:000(000
Rua It.ilnha Guilhermina — 20x13,5 .... 45:000(000

SANTA TERESA:
Rua Oriente — 20x33 80:000(000*

JACARÉPAGUA':
2 sítios completamente plantados * próximo*" a Estrada

da Freguezia
.... Rua Itapuca n 33 — Praça Seca — 44x80

NOVA IGUASSÚ':
Próximo ao café Chie — 237.000 ms.2.

A' parada de Caloaba, para loteamento — 1 500 mus

RESIDÊNCIAS:
Copacabana — Aluga-se o ap. 91 do Edifício Egípcio A

rua Fernando Mendes n. 7.
Copacabana — Rua Hilário Gouveia ...... 160:000(000
Leme — Rua Gustavo Sampaio 180:000(000
Ipanema — Rua Prudente Morais 120:000(00i>
Ipanema — Rua Montenegro 70:0005000
Botafogo — Voluntários da Pátria .;.... 140:000(000

RUA GENERAL CÂMARA N. 76 — 2.» andar
Telefone — 23-1004

(C 85152

PREDIO DE ESQUINA
Aluga-se um espaçoso salão todo envidra-

çado. Tratar com o Dr. De Lamare, S. José, 83,
loja. , (C 85154]

WÊf ^^^tfffkr 95°Io (Ias pessoas 
^V
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_ SUA VISTA.COM tâ*

Quem ftorça os olhos, durante a juventude, cído ou* tafdé
paga esse abusa

l O habito de ler. ou executar trabalhos vísuaes em ambiente
V mal illuminado. constltue um esforço perigoso para a vista.

Comece, desde já, a c-uidar dos seus olho», consultando.

Í 
periodicamente, um oculista, e dotando seu lar e o local onde
_sj__h_ «una illuminacão adequada á proteccão da vista.
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LUSTRADOR. 
Armações, empa-

líiaçôes, concertos de moveis.
Estoíador Lamartlne encarrega-se.
Tels. 28-0300, 28-5323, 28-9163. 48-
3830. 42-2113. . (20557)X
Tt^UDANÇAS ou qualquer servi-
"•¦• ço — Fazom-se desde 158000
e 253000 cada caminhão, com car-
ros adaptados para a chuva, pes-
soas competentes, educadas e res-
oonsavels; telefone 28-2513.. Re-
cado para o Sr. Arruda, (31752)X
"MOÇA protegida procura quar-¦"¦*• to ou sala Independente, com
mobília" e pensão, em casa de pe-
quena família .seria. Respostas pa-
ro 21443, na portaria deste Jornal.

I21443)X

NAO 
cedais a menor parcela d»

vosso rtlrelto para tião cedê-lo
totalmente. Defendei-o rem tole-
ranola. Constitui vossa atalaia —
Administração de prédios, paris
cias. contabls, escritas, causas
burocráticas e forenses. Procurai
F. A. Duarte, o rua 7 de Setembro
107, Io and. Tel. 22-0751.

(27862)X"pOTJOA permanência — Aluga-
*- se quarto com banheiro, a se-
nhor.de fina educação. Entre VI-
la Isabel e Grajaú. Cartas para
portaria deste Jornal, a 31.321.

_(21321)X
F3TTCÁ permanência — Aluga-se

em apartamento ricamente mo-
bllado no Flamengo. Cartas para
20834, na portaria deste lornal.

(20834)X

CASA —ANDARAI >
Aluga-se confortável,. com três

salas, três quartos, varandas e de-
mais dependências, a famUla de
tratamento; A rua Leopoldo, 41-A.(11209

Estofador e decorador
SAMUEL BISPO

Especialista em cortinas, tinge
grupos de couro e encarrega-se
de lustrar moveis. Orçamentos
sem compromisso. Tel. 28-9322.

Piano V_ de cauda
Steinway-Sóns

Vende-se para grande pianista,um excepcional plano de concer-
to, modelo de sal&o. Peça extre-
mnmente luxuosa e de.grande du-
rabllldade. Preço de ocaslfto: A
rua Joaquim Palhares n. 115, 'on-
tlga R. Sfio Crlstovfio, perto de
Haddoclc Lobo. (15623

APARTAMENTO —
ANDARAI

Aluga-W o 7" pavimento, A rua
Pontes Correia n. 166, com sala
saleta, 3 , quartos, copa . e demole
dependências. Entrada para auto
e quifctal. Tratar pelo telefone
25-0887. (21

REGISTO 
de marcas de Indus-

trla è de Comercio, patentes de
Invenção, modelos de utilidade,
desenhos e modelos Indust-lals e
demais' assuntos concernentes â
Propriedade Industrial, dlrlja-se,
aem compromisso, ao Dr. Sousa
Varges advogado especializado, an-
tlgo Procurador da Faaenda Pu-
bllca. Rua do Ouvidor 71. Io àn-
dor. Tél, 43-0*'76, (83848)X

SENHORA 
sossegada e educada,

de«eja cômodo arejado. limpo,
onde nfio falte agua, em casa de
pessoas decentes e educadas, com
pensfio, para essa semana. Cartas
ha portaria deste- Jornal para21630. (31639 )X

SALA 
bem mobilada com entra-

da completamente lndependen-
te, aluga-se a pessoa dè res-jon-a-
blíldade, em casa de senhora es-
trangelra, tel. 25-4142, F*

___ (32080) X

TRASPÀSSÀ^SE 
telefone do cen-

tro, resposta para 29483, ha
portaria deste Jornal, (294831X

TRASPASSA-SE 
um aparemo te-

lefonlco, A Ladeira Santa Tere-
sa, 41, apart. 2. —Lapa.

(28U1)X

ENCERADORES 
¦— Empreso Llm-

padoro Carioca. Raspa, calafe-
ta e encera oom perfelç&o. Manda
enceradores o 15» por dla.' Orça-
mentos grátis. Tel. 43-3352.

(32009) X
-CHANCA — Comerciante ldoneõ
<*>* da carta de fiança a quem ln-
teressor mediante combinação. A
rua Visconde do Rio Branco 94,
1» andor. (31967)X
piIANÇÀS em geral, para casas de•* apartamentos e empregos me-
diante entendimento. Quem se
Interessar deixe cartas para 34400,
no portaria deste Jornal.

(34400)X
Com o
Oonorre-
no ficara
livre de

todo mal. Vidro 5(000. R. General
Pedra n. 100. (5634)X
Investigações •£..PS$£_
sigilo • preços razoáveis. Rua 7
de Setembro 313. Tel. 42-4630 —

(21343)X
Mudanças _r De8de ls$ ,a_a____y_a ^a^n, ,_<_,___, cami.
nh&o Gigante e pessoal habilita-
do e responsável. Chamar o Car-
valho pelo tel. 22-4645. mesmo
que chova.  (151581X

Gonorreia

]t*0DANÇAS • transportes em ge-í"1 ral, e poro qualquer lugar, o
preços baratissimos: pessoal mui-
to habilitado, • caminhões glgan-tes, adaptados paro auando chover— T*»i !W_«ra7s. J76845IX

VENDE-SE 
um botequim, fazen-

do negocio regular, com mo-
rada para fumllia; aluguel 160$;
Iníorma-se a,-Tua Bento Ribeiro
n. 3, sapataria, antiga rua Jofto
Ricardo, (34187) T

r»p+»ct.ive — LIMA
ENOMSH 6PO-
KEN — Para VI-
gilanclàs — In-
restlgações pri-

vadas e comerciais ¦—• Paradeiros— (Naturallzações — Passaportes
e. Registro de estrangeiros): —
Xel. 33-7555. Avenida Rio Bran-
co, 183, 60. sala 603. — Pagamen-
tos ao terminar. Edlf. Sul Ro-
grandense — SR. UIMA. — Sigilo
absoluto. _(6332

^lbliotlõas
d e qual-
quer valOr

COMPRAM-SE SsaVcJ 7o!
quer assunto — N&o vendam sem
consultar o casa- que melhor

Livraria ACADÊMICA
RCA S. JOSÉ' N.» 68 — Tele-

fone 22-8072. — Atende-se em
domicilio. (74520

LIVROS

SEU FOGÃO E AQUE-
CEDOR TÊM
DEFEITO?

Tem escapamento de gas? O me-
canlco gaslsta CARLOS concerta,
limpa, pinta, gradua e tira a tu-
moço, garantindo economia nas
contas. Tel. 48-3612 (8896

VERANEIO DÉ GRAÇA
Passeios no campo, caçados e

demais divertimentos campestres,
de graça e com lucros no peque-
no capital empatado, Informações
& rua Mariano Portela 81. Tel .29-
4318. (28238

Maquina de escrever
Vende-se. & rua dos Ourives 3,

5° andar, com o cablnelro, das 14
horas em diante. (34312

ELETRICISTAS
Insteladores, preclsa-ee á prato

de Botafogo n. 446. (28193

Sobrado no centro
Aluga-M átimo paro modlstas.

alfaiates ou empresa. Rua Sete
de Setembro n. 84, 2°, elevador.

(281B6
NATURALIZAÇÕES
LegallsaçOes, Carteiras, Regls-

tros. V. S. precisa tambem advo-
gado. Inventários, causas comer-
ciais, cível e criminal, adlantan-
do custas. Informações á rua dos
Inválidos n. 30, o*^»« nnata. Tel.
22-1435. (6858

CHARRETTE
Vende-se uma em perfeito esta-

do. Negocio de ocaslfio/'Cartas a
portaria deste Jornal,-poro :27980.

-¦ (27980
Torneiro mecânico

Preclsa-so. de oficiais competen-
tes; A rua Lopes de Sousa n. 60,
Praça da Bandeira. (21618

DANSAS DE SAU(T
Aulas particulares, diária-

mente, por professora' com-
petente, Sra. eKUer-AIs. —
Praia de Botafogo 412. Tele-
fone 26-0950. (34300

COBRADOR OU
ZELADOR

Pessoa com longa pratica,oferece- seus serviços, como
cobrador ou zelador de edlfl-
cios de apartamentos, medi-
ante remuneração a combi-
nar, dando fiança de 1:000$
e referencias. Cartas paraCarlos Campos, rua da As-
sembléia 67, 4o andar, sala 12._ (34115

CAFÉ' 
" "

Representações e trans-
porte. Todas facilidades no
Cais do Forto. Tel. 43-1994.

(28103
BOMBEIRO

Precisa-se com carteira pro-flsslonal. Rua do Rosário n. 116,
2°, andar, (34328

PRÉDIOS — TER-
RENOS

Deseja comprar ou ven-
der? Defenda seus interes-
ses: Não faça negocio dire-
to. Procure o Dr. Queiroz,
á rua do Rosário 129, 4o.
andar, e não se arrepende-
rá, telefone 23-0873, das 13
ás 17 horas. (34251

VERANEAR NO RIO
Aluga-se ou vende-se excelente

casa, com vasto terreno arborl-
zado e cultivado, multa agua, dl-
ma saudável, A rua Heracllto Oro-
ÇQ n. 64. (28004

SEJA QUAL FÔR
O TRABALHO...
Qúe você está executando

atualmente, devem lhe sobrar
horas de lazer, que. liem dl-
rígidas representam t Inlielro
adicional (e não pouco!!!).

Voe*, forçosamente, nfto
despresa "ganhar mais*'.

Mas, ••orno? Quando? Aonde?
Escreva para na

portaria V»ste Jornal e terei
o prazer de oiuclda-lo prs-soolmente. (O 85149

LOJA
Ko centro, preclaa-se de uma

pequena ou metade, paro negocio
limpo. Trotar com Tavares, doa
14 is 18 horas, 4 rua S. Pedro 182.
sobrado.  ' 

(34288
AOS LABORATÓRIOS

Vendo rótulos de 600 farmácias
locallssdas nos Estados de Sfto
Psuo, Espirito Santo. Minas e Rio
de Janeiro. Chamar Milton, te-
lefone 22-4777, das 14 is 16 horas.

(34102
Galpões grandes e

pequenos
Aluga-se para guardar automo-

vels e caminhões. Ruo Bento Lis-
bôa n. 116, fundos. NSo se aten-
d 5 Delo t»i»fone. (29467) XI

WlÊÊÊÊÊÊê

PELO «ffififfSogg--,

IIGR BRRSIKIRR DE {LfCTRICIDROf:
'SIBVA-SS OA i LICTKICIOADI"

(C 85153

AVENIDA MARACANÃ
Próximo ao Colégio Mili-

tar, vendemos por 65 con-
tos, terreno de 18,30x21,
com planta aprovada para
três pavlmentos e quatro
apartamentos, por andar,
tendo tambem garantido
financiamento de 200 con-
tos ao prazo de 15 anos, Ta-
bela Price, juros de 9°|° —
Tratar com Ollvieri, no"Credito Imobiliário Auxi-
liar S. A.", á rua da Can-
delaria, 9, 3o. andar, sala
301 a 305. Telefone 43-2369.

Edifício Palácio do Comer-
Cio.;,. ...-, ,. (31990

Chapeleiras — Atenção
Fobrlcom-se fôrmas de madeira

para chapéus de senhora, exe-
cutam-se qualquer modelo por íl-
gurlno. Rua Lavradlo n. 123. Tel.
42-0254. (32063

Engenho de Dentro
Lojas

Alugam-se as lojas, construídas
err. predio de cimento armado, alto
& rua Dr. Bulhões ns. S-A, 6-D,
5-F, 11 e HA e Avenida Amaro

.Cavalcanti n. 671. Podem ser vis-
tas das 8 ás 16 horas. Tratar com
o Sr. Antor.lco; A rua do Rosário
n. 98, Cosa Pinto (Joelho.

(15947
Apartamentos (Bota-

fogo)
Alugam-se confortáveis; á rua

D Ana Neri n. 4, entre as ruas
Marquês de Abrantes e rua Fa-
ranl, lugar sossegado e saudável,
de, quatro quartos, uma sala, co-
zinho e banheiro, 550S000; de qua-
tro quartos, uma sala, cozinha,
copa e banheiro, 5508000; três
quartos, uma sala, cozinha, ba-
nhelro, 4508000. Tratar á rua Sfto
José ti. 7, loja, com o Sr. Carlos
ou Sr. Jo&o, das 8 ás 11 horas ou
das 14 ás 16 horas. (21579

AS

OFICINAS GRÁFICAS
DO

"JORNAL DO BRASIL"
Estão optas poro executar
qualquer trabolho tlpogra-
fica cama teja : Livros, Re-
vistas. Folhetos, Memoriais,
Relotorioc, Estatutos, Teses
para doutoramento ou caia-
curso. Avulsos da qualquer
especla, Programas para
festas. Cartões, Faturas,
Notas, Circularei, arte,, etc

SECÇÃO DE GRAVURA
FAZEM-SE CLICHÊS E

ESTEREOTIPIAS

PREÇOS MÓDICOS
AVENIDA RIO BRANCO, 112

i.a andar i
Telefona 22-1818-Ramol 6

Cozinheira para
fazenda

Precisa-se de umá que pode-rá levar um filho maior de 6
anos .Clima bom. Apresentar das
18 li áa 19 ü; á rua dò Passeio
n. 70, apto. 801. (34138

COBRADOR
Importante companhia editora,

precisa de um ativo, Honesto e
trabalhador. Ordenado Inicial,
5008000. Cartas Indicando refe-
rendas e quanto pode prestar de
fiança, para 34.138, na portariadeste Jornal. (34136

SENHORAS
Eliminat em

silencio s
LEUCORRÉA
Jcorrimentosj,'causa de tris-
teza-intima e

envelhecimento, usando"CYSA" que < providenç-al,

AS

(O 80318

ALUGAM-SE
As lojas da rua Dr. Bulhões

ns. S-A, 8-D, 6-F, 11 e 11-A, e Av.
Amaro Cavaloantl n. 671. Potíaiu
ser vistas das 8 as 16 horas. Tra-
tar com o Sr. Antônio Pinto Coe-
lho. A rua do Rosário n. 08, Cosa
Pinto Coelho. (15048

Concerto de rádios nas
residências

Jaime, técnico especializado em
ondas curtas. Prefere as marcas
mala difíceis. Fone 48-9732. Esco-
lo. (27381

Cobrador ou vendedor
PeasAo ldones, com referencia

e garantia, tendo automóvel, de-
deseja colocação no comercio. In-
formações pelo telefone 29-4803,
com o Sr. Pereira, das 6 ás 8 e
dos 19 ás 22 horas. (21499

PRECISANDO
DEPURAR

O SANGUE
TOMESa

ELIXIR
NOGUEIRA

ÍC 68711

ENCERADEIRA
Vende-se em estado de nova.

com aspirador, 5508. Garantia de
2 meses. Rua da Candelária 36.
l.o andar, saio 8. (21596

(O 7423r

Terreno — Estaçio
Rua Mala Lacerda . 12, mede

13,60 x 27, preço 65 contos, sem
oíertas. Urugualana n .96. Fl-
guelredo & Netos, (21599

Troca inglêsa-portu-
guêsa

Rapaz Inglês deseja trocar Idlo-
mas com pessoa educada. Cartas
paro 6.991, na portaria deste Jor-
nal, (6001

Galpões grandes e
pequenos

Alugam-se para guardar automo-
vels e caminhões. Rua Bento Lis-
bõa n. 116, fundos. NSo se aten-
de pelo telefone. (20466

Deseja um emprego
distinto ?

A Braslléla oferece-lhe uma
oportunidade de ganhar multo dl-
nhelro, tendo V. S. absoluta ln-
dependência, Procure Sr. MaJ.
Oliveira. Buenos Aires n. 168. 3°.

(29587
SEU RADIO PAROU ?

A Radio Oficina Avenida atendo
a domicilio e dá orçamento gra-
tis. ~.ndios usados desde 2508000,
ondas curta e longa. Telefono
43-0257. Rua Senhor dos Passos
n. 109, sobrado. (32054

CARTONAGEM
Precisa-se de um rapaz com

pratica. Rua Pedro In. 33.
(32056-

Fica novo
seu TAPETE

CONSERVADORES DE
TAPETES

COPACABANA
Lava, concerta, pinta ou tinge
qualquer qualidade de tape-
tes. com a máxima perfelçAo

Rua Otavlano Hudson. ls
Tel. 27-7193 (15913

IMPOSTO DE RENDA
Em qualquer caso procure os

técnicos do BUREAU DO CONTRI-
BU1NTE; A rua Sete de Setembro
n. 140. 3°. andar, sala 217. Tele-
fone 42-2802. Informações grátis.' ^ (29626

LABORATÓRIO
Vende-se uma niaqulna parucomprimidos. Rua Sâo Lula Gon-

zaga n. 38. (29633
LAR CONFORTÁVEL

Moveis estofados: Fabrica, re-
forma e concerta. Rapidez, p;r-felçio e economia, todo e qual-
auer 

trabalho deste ramo. Aten-
e-se a domicilio. Fone 25-5705.

Tapeçaria Elite. Catete 245.
£20843

SENHORA Oü
SENHORITA

Vossos sapatos e. bolsas estio
desbotados? Tlnja-os com Courl-
na, que ficarão renovados, mes-
mo de preto para marron ou ou-
tra côr poderels conseguir, em-
pregando Courlna. Vende-se na¦Drogaria Tlnoco, Bazar 606 Copa-
cabana, loja dc ferragens, nos cou-
reiros e no depositário: Av. Pas-
soa n. 27, 1°, andar, (320B8

ANGRA DOS REIS
Vende-se uma fazenda, em Pon-

ta de Leste, com magnífica praia
para banho, lugar átimo para pes-
ca, com 1.200 metros, á beira-
mar, por 4.000 de fundos, águas
vertentes com, pasto para grande
crlaç&o, cóm uma grande cachoel-
r , tendo 32 cabeças bovinas, de
raça e 3 cavalar e tendo 10 colo-
nos. Preço mínimo, 90:0008000.
Tratai A rua Bar&o de Mesquita
n. 785. Telefone 48-9606.

(32090
CRIADA

Precisa-se de uma que seja mo-
ça branca e' de preferencia por-tuguesa, para diversos serviços
leves; ajudar nas arrumações e
tomar conta de duas creanças. E*
indispensável que durma no em-
prego. Ordenado 1508000; á Praia
de Botafogo n. 320, sob. (38152

APARTAMENTO
Confortável com todos os re-

qulsitos modernos, aluga-se por450S000; A r. do Rlachuelo 405-A,
Edlf. Antonlnl. (32084

Moveis de ocasião
Vcndenj-se 1 mobília de sala

de Jantar, dois dormitórios com-
pletos para casal, uma mobília do
sala de visitas laqucada, estilo
Luis XV. um grupo de sala da
espera. Podem ser vistos diária-
mente; A rua Bar&o de Itapagipe
n. 154. (32085

PADARIA
Vende-se na estaçfto de Caxias,

Estrada- dt Ferro Leopoldina, uma
padaria Instalada ha 12 anos, com
um desmanche de 9 sacos. Motl-
vo, terminação de contrato. Ne-
goclo vantajoso. Tratar com o
proprletprlo; a rua Almirante Ale-
xandrlno n. 730-A, Santa Teresa.

(29566
Seu fogão e aquecedor
não funcionam bem ?

Telefone para 28-0625 qua terá
seu fog&o limpo, regulado, retira-
da n fumaça, por 158000. Gaslsta
habilitado. (32023

PENSÃO FAMILIAR
Vende-se bem acreditada pen-

sfto, com 27 cômodos.. Informa-
ções com D. Rosa; a rua do Ma-
toso n, 133. (29007

Maquinas bichadas
Ou perfeitas, de costura, com-

pram-se até 500S000. Trocam-se
por novas ; a prestações e refor-
mnm-.se por preços mínimos. Rua
Frei Caneca n. 82. Tels. 22-1312
e 42-7185. (2B125

COFRE
Pequeno, precisa-se de um.

Cartas com Informes para 28133.
na portaria deste Jornal. (28133

MOVEIS
Vendemos dormitórios, salas de

jantar e grupos estofados.' Preços
Inacreditáveis: A rua do Assem-
blola n. 25. (32037

Deposito no centro
Aluga-se õtimo terreno á rua

Aníbal Benevolo (antiga D. Ju-
lia), medindo 8,10 por 23,00 me-
tros, todo murado e limpo, ser-
vindo para deposito de materiais,
etc. Informações e tratar A rua do
Mercado n. 13. (21567

COLCHOEIRO
Com longo pratica, faz e refor-

ma colchões a domicilio. Chamai
o Santos, em qualquer ponto da
cidade. Telefone 22-3337. Preçoa
módicos. (29691

Apartamento — Bota-
fogo

Aluga-se á ruo Real Grandeza
n. 132. casa XI, com quarto, sala.banheiro em côr e cozinho, por3108000. Tratar A rua S&o José
n. 17. 1». andar, sala da frente.
das 16 _____ 18 horas. (32051

Escritório mobilado
No Centro — Em 1". andar, com

limpeza, telefone, mobiliário aempregado para recados, cede-s*»
por 1008000. inclusive o mate-
rlal. Tel. 23-350J (32038..

epIlwSliifô.ffiS^^ ty • -1"_\ -
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Hipotecas pela Tabela
Price

Juros do 9 % no ano
O ( Ilr-IUTO 1MOIIII.IAKIO AH-

XJI.IAK SOClBllADr" ANÔNIMA,
a», por conta de seu» comlten-

«M, ampr-atlmos hipotecário» a
partir de 20 contos, a Juro» de
0% ao ano com amortizações
mensais de Juros e capital, de
101140 por conto do ríls, no pra-
ro do 5 a 15 ano», em prcdlo»
bem situados, da Gávea ao Meyer.
Plnanolamen-o» de construções
com 80%. Incluindo o valor do
teíreno. Resgata hipotecas para
aerem paga» por este sistema.
Adoanta dinheiro para certidões
• Impostos om atraso.

Pecam informações com
OLIVIERI. ao CHEDITO
SMOBILIARIO AUXILIAR
S/A., á rua da Candelária, 9,
S.° andar, salas 301 a 305;
Tel 43-2369. EDIFÍCIO PA-
LACIO PO COMERCIO. (659

Encaixotamento de

MOVEIS
Louça» « cristal», com garantia

— Preço módico. C^çamento a
domicilio. - CA1XOXABIA DBA-
Sil, _ bub General Câmara.su
lei. 43-4839. (09826

XAXIM
_ "Fibra O&tarlnense". Infor-

maç6es com Oampollno Alvos, k
rua. Deodoro n. 35. Florianópolis,
Santa Catarina. Ia618

MEIAS
Não gastem dinheiro sem pro-

velto, comprem na fabrica Su-
-_r", finíssimas de durabilidade
garantida, a 68. 78 e 88; k rua
ãe Santana 66. Notem bem é uma
porta so, 66. t31169

PULGAS
Pi-roevejos, cupim e barata»,

mllii-tie-M! oom o EtH-BClFIOO
INFERNAL, nüo mancha e nfto é
venenoso. Lata 58000. Pedido»;
telefone j_8_g»_j_ (27554

SOBRADO
Aluga-se um k rua Acre li. 10b

esquina da antiga Ladeira da
Conceição, com - quarto», 1 «ala,
área, cozinha com fog&o k gas e
banholro com aquecedor. Trata-sn
na loja. (0813

S. LOURENÇO
Hotel universal — Família Tra-

nl Prcdlo próprio o novo. Dia-
rias módicas, bem próximo a- fon-
tcs. Dispondo de 30 ótimos apar-
tamento». 60 quartos e todo o
conforto possível. Faça-nos sem
compromisso sua Visita. Informa-
çôes no Bio, com A. Tranl, Estaclo
di Sá, 153. Fone 22-3004. Aí nol-
te. 42-9715. (21106

Casa em Copacabana
Aluga-se residência de luxo, em

centro de grande Jardim, própria
para família de alto tratamento.
Trator so pessoalmente com Ola-
vo C. Ramos: á Avenida Graça
Aranha n. 40, 6» andar. (21074

Rapazes do comercio
Alugam-se dois bons quartos,

próprios para rapazes do comercio,
corri pensáo; á rua paisandú;. 225
perto da praia. (20619

TÃÍlTlOrDÃlÃÍXA
ECONÔMICA

Empréstimos sob Cau-
ções. Juros bancários. Ne-
•rocios rápidos.

BEMOREIRA
(CASA BANCARIA)

Rua Luis de Camões, 42
(13

MÉDÍUMS INVISÍVEIS
Mediante o nome, Idade, profls-

sfto, residência, o "Centro Huma-
nltarlo Amor e Fé em Deus", Cal-
• Postal n. 2.258, Rio de Janel-
vo, lhe fornece gratuitamente dia-
gnostlco do qualquer moléstia.
Remota um envelope subscrito e
selado para resposta. (5697

ESTA' DOENTE ?
Quer saber o que tem e tratar-

se? Dirija k Caixa Postal 8, En-
genho de Dentro, Bio, nome, Ida-
de, sintomas, envelope selado pa-
ra ft resposta. (78941

SENTE-SE DOENTE?
Mande nome, Idade, estado c!-vll

e residência, k Caixa Postal 2.825,
Bio, com envelope selado para a
resposta.  (20993

LOJAS EM PIEDADE
Alugam-se á rua Torres de

Oliveira ns. 52, 52-A e 56., In-
formações no local. (21033

CASA — URCA
Traspassa-se o contrato k Avê-

nlú» Jo&o Luís Alves n. 158. Co-
mdftos para peq™i1.a,À*a-n--1.*-
garage. Aluguel 8508000

CONCERTOS DE FO-
GÕES E AQUECEDOR

A GA'S
A oficina gazista meoanl-

ca Carlos. Concerta limpa,
pinta, tira a fumaça e gra-
dua, com seriedade. Garan-
te economia nas contas. —•
Tel. 48-3612. (21132

Edificio Ferreira Neves
S. A.

20, QUITANDA
Aluga-so uma sala para escrl-

torlo com todo o coníorto mo-
derno. Trata-so' com o Dr. Neves,
no local. (21241

¦» ¦_-_¦¦--¦
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ÚLTIMOS
MODELOS

DE 1939

Plantas de construções
Desde 100*. para a Proíelturu.

Croquls gratuitos, cálculos para
concreto-armado. Rua Silo José
a. 79, 3° andar, tel. 22-0858.' ((6690

22-A FREDERICO EYER
Aluga-se este prédio novo com

todo o conforto. Trata-se k rua
da Quitanda n. 20, com o Dr. Ne-
ves. (21242

Apartamentos — Jardim
Botânico

A' rua Faro n. 7, alugam-se,
novos e confortavelB, para peque-
na famlllo, Tel. 27-2219 e a partir
das 14 horas, 42-2519. (2X276

Andar corrido — Jardim
Botânico

Aluga-se á rua Faro n. 71 pro-
prlo para sociedade ou deposito.
Tel. 27-2219 e a partir das 14 ho-
ras 42-2519. (21276

ne 26-6896.
Telefo-

(21059

CHEVROLET
Particular vende limousine, em

perfeito estado, preço baratlsslmo.
Vòr e tratar na Garage SSo Pau-
lo, com o Sr. Bernardo; á rua do
Catete n. 184. (34330

JARDINEIRO
Precisa-se de um casal para uma

chácara perto de PetropollB; o
marido para Jardlnelro e a mu-
lher para cozinheira. Tratar k rua
SUva Jardim n. 33. (11449

Maquinas de escrever
E registradora». Concertam-se

compram-se e vendem-se- Orça-
mentos grátis.' Preços. antlgOB
Telefone 23-0687, k rua
Aires n. 182.

Buenos
(79307

APARTAMENTOS
. Alugam-se ótimos, novps J
confortáveis, próprios para nunju»
de tratamento, no Edifício Macau,

AOS GUARDA-LIVROS
Para trabalhar em comum cede-

se confortável escritório, no cen-
tro comercSu, com ar condiciona-
do, mobília, maquina de escrever,
telefone, etc. Tel. 23-0703, com

dkeill
v______gM_t __a garantia

Calafate c lustrador
JOSÉ' GOMES

KNcAKHKiiA-üi: do qualquor
serviço d» assoalhos, raspa, ba-
t/umo e encera. Serviço feito A
mfto a k maquina, dispondo do
pessoal habilitado t de confiança.
Recados k rua "Ivarlsto da Veiga
n. 126. Tel. 22-6578. (31094

BONSUCESSO
Vende-so terreno de 10x60x100,

com duas frente» e k bolra da es-
taç&o o dos bondes, facllltando-se
parte do pagamento. Tel. 23-6148.
oom Carvalho. (34401

*-*m

ITIETRO
* POJV.IÒ,61 -TEtl.--7-.490 ____ +

Dotado do ãpparelíiamento do
AH CONDICIONADO

c lu-iuosas poltrona» estaladas. |

OJE
11.40- l,40
4*6-8.io

e IO.20H5,

Tipos de letras e
cores a escolar

REPRESENTANTES:

HERM. STOLTZ & CO.
AV. BIO BRANCO, 66/74

'TEL. 43-4820 RIO CAIXA 200 .
(O 84281

SALA PARA OFICINA
Aluga-ne Independente próximo

ft Avenida Boto de Setombro, 07.
As chavos na loja. (15993

ALUGA-SE
A cavalheiro de todo respeito,

ui apartamento magnífico, com
lRldo terraço, perto dos banhos de
mar, Flamengo, um lindo quarto
de frente, som moveis, com direi-
to a mais dependências. Tratar
pelo» fones 25-4039 ou 23-1411.(31086

o Sr. Campos¦

Certificados e apólices
Compro de qualquer Compa-

nhia, mesmo estando atrasadas.
Negocio imediato. CABRAL; 4
rua Buenos Aires, 48 - Io and.

.».; (C 84490

(27632
PINTURAS DE ARTE

Vendem-se quadros a oleo o a
pastel, de artistas do fama mun-
dial. Casclflro, Lencl, Panza, Leo-
ne, Verdechlo _ outroB. Vèr e tra-
tar k rua do Carmo n. 5, 4.° an-
dar, sala 2, das 8,30 ás 11 horas
o das 14 As 16 horas. (27629

Terreno para industria
Compra-se um com 2.800 me-

tros quadrados, no mínimo, nao
longe do centro. Negocio direto.
Ofertas para o portaria deste Jor-
nal a 11505. •' (J1605

á rua
Ipanema
n. 83, '
horas.

Nascimento Bllva n. B8B,
Tratar k rua do Rosário

1». andar, das 11 *?_.___
(404»-

APARTAMENTOS NO
GRAJAÚ'

Alugam-se ótimos acaba-
dos de construir, á rua Ma-
rechal Joffre ns. 84, 86 e 88.
Tratar á rua Teofilo Ottoni
n. 70 - Io. Tel; 23-3154 e
23-4756, com D. Mariana.

(10918

Pedreiros e servente*
Rua Gualcuru-s, esquina de Ba-

rao dc Petropolls, precisa-se com
urgência. Tratar na obra, com -
Sr. Demostenes (31570

CENTRO COMERCIAL
Vende-se uma casa de primeira

bldem, com negocio de café, leite-
ria e restaurante. Tambem trás-
passa-se somente o contrato. Tra-
tar-sc á Avenida Rio Branco, 91,
Edifício S. Francisco, 4o andar,
sala 7. (6872

BALAS — KILO 2$000
.er.dem-se balas c. frotas, kllo

2SO0O; caramelos e balas recheia-
das, kllo 3S000, bananadr doce da
leite, cocada, biscoito Slnha,
amendoim paulista, po de mole-
que, chocolate, banana glace,
cento 68000, na Fabrica Paulista!
4 rua Miguel de Frias n. 35, perto
da Igreja S&o Joaquim ou S rua
Visconde de Itaúna n. 320*_201

CAPITALISTA
Procuro com 50 contos no ml-

nlmo, para compra de matérias
pr'mas exportáveis e base de gran-
de lucro. Garanto lucro mensal,
mínimo 5 contos. Informarei pes-
soalmehte. Negocio claro, serio e
de absoluta garantia. Cartas com
oferta para 8.696, na portaria des-
te Jornal. (6698

Cosme Velho

FAZENDA
Vende-se com benfeitorias, no

município de SSo Gonçalo (Var-
zea doe Moças) . Tratar na C. B.
Naolo. Oom0. Indus. 8/A. Rua
do Rosário n. 68. (11268

CASA — COMPRA-SE
Em bom estado, construção re-

: cente, mínimo três quartos, gara-
1 ge ou entrada para auto. Paga-

mento k vista. Nao serve subur-
bio. Telefonar para 27-5412¦ ¦

Buick — Ocasião
Vende-se facilitando o paga-

mento. Acha-so na garage do Co-
pacabana Palace Hotel. Tratar
pelo tel. 22-0281. (630J7

CENTRO COMERCIAL
Alugam-se a loja c o 2°. e 3o.

andares do prédio da rua Viscon-
de de Inhaúma n. 64, próprios
para escritórios. A. chaves es-
tâo, por favor no n. 66. Propôs-
tas por escrito & Diretoria da Be-
nefleencia Portugueso: á rua San-
to Amaro n. 80. _ _  (11407

FURNISHED HOME
RS. 1:3008000

For rent, best sltuatlon in Mu-
da de TIJuca, 5 rooms. 3 state-
rooms, offIce and other dependen-
cos, ln the middle of a garden.
wlht garage. AH rooms best lur-
nished, wlth fone, írigidalre, ele-
tric shower, etc. Only for res-
pectable people. Call: 43-4393 or
13-3471, asklng for Fonseca.

(20743

CASA MOBILADA
•RS. 1:3008000

Aluga-se no melhor ponto da
Muda da TIJuca, confortável casa
para' ÍamUla de alto tratamento,
com" 5 quartos, 3 salas, escritório e
demais dependências, em centro
de quintal, com abrigo paro auto-
movei. Toda mobilada e dispondo
de telefone, geladeira elétrica,
chuveiro elétrico, etc. Tratar pelos
telefones 43-4392 ou 43-3471. com
Fonseca. (2074-i

BRAS DE PINA
Aluga-se uma casa, sala, quar-

to e cozinha, k rua Guaporí 22.
Trata-se no botequim em '"j"'*;.

Cintas abdominais 18$
Na casa Mme. Sara, k rua Vis-

conde de Itaúna n.°
11 de Junho.

CASA 
_ "•

Traspassa-se o contrato de uma
bôa casa á Praia de Botafogo 116.

, (663-1

Prédio
Vende-se estilo moderno, em

centro de terreno, com duas fren-
tes, mina dágua própria, com seis
quartos, três salas, copa, cozinha,
despensa e banheiro com ótimas
Instalações sanitárias. Fora do
corpo da casa. Isolado, existe um
apartamento, com dois quartos,
banheiro moderno, lindo mirante,
ampla garage.' banheiro para cria-;
dos, tanques, etc. — Nâo se aten-
de a Intermediários. Trota-se a
rua Smith de Vasconcelos n.° 63,
das 13 ás 17 horas. (20821

BIBLIOTECA DO

JORNAL DO BRASIL
Acham-se k vendo as se-

guintes obras:

GALERIA NACIONAL
Magnífica coleção de 1.000

biografias o retratos -dos vul-
tos prlnclpols da nossa hls-
torla. E' a unlca coleção
popular existente.

Dividida em . 10 fascleulos
contendo cada um 10 bio-
grafias com os respectivos
retratos:
Coleção completa .. 158000
Cada fascleulo sepa

rado ..... ...

GUERRA!

EMPRESTO 3:000$000
A negociante, com endosso de

oiV.ro negociante, a 6008000 men-
SW.S ou prazo a coróblnár. Juros
módicos, com Vldal. Tel.. 28-0471,
das 8 ás 10 e das 12 ás 14 ou das
IS ás 21 horos. - (28065

Quols seráo os aconteclmentoa
de 1940? Lendo O AliMANAOH
de "O Pensamento" para 1940 a
pagina 135 terels a resposta.

O ALMANAOH dè "O Pensomen-
to" Já está k venda em todos os
bancas de Jornais e nas Livrarias,
Freitas Bastos Ss Ola.; ruas Bit-
tencourt da Silva, 21-A e 18 de
Molo 74 e 76 e LI—rarlo, Hi Antu-
nes. Rua Buenos Aires 133. O
ALMANAOH de "O Pensamento
é o LIVRO DAS MULTIDÕES ln-
teressa a todos.

Preço: 2(000 em todas ás bancas
de Jornais e nas Livrarias. (73046

145. Praça
(31719

XABORATORIO
Aluga-so 'tm Botafogo..um..pri_-.

dlo antigo, de grandes, dimensões^
com ': 

grande terreno, apropriado
pare, um grande laboratório. Tra-
ta-se pelo tel. 26-0280, com' o se-
nhor Fonseca. • - (6574

COMPRA DE CASA NA
TIJUCA

Preciso de uma, para fa-
milia de tratamento, em rua
compreendida entre o Largo
da Segunda-Feira e rua
Uruguai, na Tijuca. Ofertas
diretas ao Dr. M. Lago, á

I rua da Quitanda 85, loja,' com preço firme. (11607

JARDIM DF, AI,LAH.
de 'P. Wllkans, 2
volumes ........

MULHERES, de Gos-
táo Penalva, 2 vo-
lumes ...........

ASAS DE ÜM ANJO,
de José de Alencar,
1 volume • •

SONHOS D'OURO, de
José de Alencar, 1
volume '.'".'

O MOÇO LOIRO, de
J. M. de Macedo,
1 volume .'

MEMÓRIAS DO SO-
BRINHO DO MEU

.TIO, de J. M. de
Macedo, 1 volume.

TESOURO INDIANO,
de A. Boue e E.
Aujay, 1 volume .

1*500

28000

18000

18000

15000

18500

18000

18500

ESTUDANTE
Do 1.° ano de Perlto-Oontador

procura emprego para de tarde.
Ofertas para 8.449, na portaria
deste Jornal, (B449

CONTRA MESTRE
Precisa-se, paro trabalhar em

Belo Horizonte, uma toa contra-
mestre com multa pratlca de oil-
clna para confecçoe*; finas. POga-
se bem. Condições a combinar.
Tel. 25-3252. (28500) X 42

Fabrica — Arrenda-se
Ou vende-se, bem montada ío-

brlca de brinquedos de madeira,
em pleno funcionamento. Infor-
mes com Natalino. Tel. 29-1503.

(16952

Tapetes
Lavam-se e concertam-se tape-

tes de qualquer espécie a preços
módicos. Rua Pedro Américo, 8.
Tel. 42-2523. Chame Felipe.

(27764

COLCHÕES
Fazem-se e reformam-se em

quaisquer pontos da cidade. O
Neves Bempre foi e devo ser o
preferido, . unicamente ¦ pela per-
felçáo de ¦ seu tro.bolho . a preços
nlmos. Tel. 22-8082. (31908

Apartamento novo
Tijuca

Apartamento constituído por
#todo o 2°. pavimento' do Edlffclo

Angela, três bons quartos, bôa
sala, banheiro completo, -cozinha,
quarto e banheiro de empregada.
5508000, Inclusive taxas. Informa-
c6es o chaves: José Hlglno. 240.
Tel, 48-2427. (31075

Casa na Praça José
Alencar

Para famlllo de grandi trata-
mento, aluga-se a casa da rua
Conde de BaependI n. 24. As cha-
ves èst&o na rua do Ouvidor, 182,
còm o Sr. Carlos d- Almeida, com
quem se trata  (28011

BI 

HOJE, PASSAGEM DO 3.° ANI- lil
I ^-~ VERSARIO DO METRO III

iií
POLT RON/1^ I í Íí-Ín*\-'5T- ''-{*-. A*Kf¦?.?**. S5J,
Ul£____. tes do passado» 60 dia3 de

ESTUDANTES*, suas exhiblçõe3 , .neste .'.¦'

¦-.at
(O 85156

.•¦" AZIASv'-*
Após as refeições, os Comprl-

mldos Bordy fazem desaparecer a
inals rebelde das azias. dispepslas,
sonolenclas, ocldez, ardores o ou-
tros males do estômago. A' vendo
nas farmácias e drogarias (90865

IPANEMA
Trsspassa-se ou vende-se o

contrato do prédio n. 61, da rua
Paulo Redfern, com cinco quar-
tos. duas salas e garage. Vêr e
tratar no mesmo, diariamente, das
12 ãs 17 horas ou pelo telefone
27-0566. • . (34337) 21A

40: -50: CONTOS
Antigo industrial na Europa, procura sócio com impor-

tancia acima, para uma industria brasileira sem igual, pro-
dutos de grande' aceitação. Negocio dc futuro, grandes lu-
cros e sem risco de perdas. Cartas para a portaria deste
jornal a .1836. (31836

Pela «imagem, para -
creanças

A VIDA DE NATO-
LEÃO, 1 volume . 18000

A ORIGEM DAS COI-
.'8ASBiVjpIilme\..j, . í?00?,

;-*Pekl.dWr''4ílAdr_lnlstraij_-'
do JOBNÁl> DO BEASILi, pelo
correio, mais 600 réis por
volume. (O 52.897

Restaurante Vegeta-
riano

Frutas, legumes c cereais. Ali-
mentaçSo que ák saúde e a con-,
st-rva. Rosário n 149. (15362

PENSÃO
Passa-se uma multo afregueza-

da, A rua Buenos Aires, 190, Io e
2o andor, tondo 11 quartos com-
pletamentc mobiliários, nunca
faltando agua. Motivo do doença:
Outros pormenorea com o inte-
ressado. (8403

SERRALHEIRO _ _„ __
Precisa-se de um serralheiro; álao capital e lucro mensal fixo de

rua Ss Pedro n.° 3. Paga-se 25S000 '""""* '*"* •——->-
diários. (31697

CAMIONETES
Vendem-se duos, tipo transpor-

tadora. Vêr e trotar k rua dos In-
validos n, 123. (20657

MÉDICOS
Proeura-se nesta Capital e es-

peclalmente no Interior, que quel-
ram se Interessar por produtos
tarmaceutlcos nfto populares o de
larga indicaçfto medica. Garante-
se o pede-se absoluto sigilo. Indi-
car endereço paro ser procurado
poro o Caixa Postal n. 616, nesta.

(20886

I2;000$000
Procura-s» particular Idôneo pa-

ra financiar ne oolo comercial de
ótimos benefícios. Dá-se garantia
R_. 6008000. Cartas Indicando
onde podo ser procurado, para
15.640, na portaria desto Jornal.

(15640

APÓLICES — COMPRO
Qualquer quantidade, bem co-

mo oautelas e certificados com-
prados a prestações. Cotação do
dia — CABRAL; á rua Buenos
Aires. 40 - 1». (C 84489

CAFE'E LEITERIA
Vende-se livre e desembaraça-

do: k rua Zeferlno da Costa, 194,
Estaçfto de Cavalcanti. (1132

INJEÇÕES
Farmacêutico especializado em

Injeções de qualquer espécie, aten-
de a domicílio, em horas certas,
do acordo com as necessidades do
doente e orientação medica. Por
obséquio: 161^25-5829. 120884

BOA OCASIÃO
Vende-se a fabrica de sapona-

ecos Instalada k rua da Amerlea
n. 223, com u'a marca de regu-
lar salda.  (21113

Terreno em São Lou-

DOCES
Grande sortimento para a fes-

ta dfi S. Cosme e S. Damlfto, a
78000 o cento. Rua General Cal-
dwell n.' 80 ,tel. 43-5795. Proxl-
mo ft estrada de ferro. (27457

APARTAMENTO
BOTAFOGO

Aluga-se um ótirr>»> apar-
tamento, de fino ac <amen-
to, á rua Professor Alfredo
Gomes 45, natilela á rua
São Clemente, distante dá
praia 10 metros, com tres
salas, tres quartos, banhei-
ro, dois grandes terraços,
cozinha, copa, quarto c ba-
nheiro de empregada. -Alu-
guel 1:300$. As chaves nt)
térreo. (15605

Cosme e Damião
DOCES

De diversas qualidades c coca-
das cm geral, a 78 o cento
General Caldwell n. 80

MEDICO ESPIRITA
V. S..está doente? — Espirita.

óu nâo. tenha fé em DEUS. en-
vle pomé, Idade, sintomas, enve-
lope selado e subscrito para res-
posta. Dlrljs-se k Caixa Postal
n. 3.726 - Rio de Janeiro.^

. APARTAMENTOS
CONFORTÁVEIS

Alugam-se, a famílias de
tratamento, no Edificio Car-
neiro, á rua dó Eiachuelo 27,
onde se trata. (C 85108

CALISTA 5$000
Calos, cravos e unhas encrava-

das, preço 5S000. Consultório: Ed.
Montori, 8-> andar, sala- 81, rua 7
de setembro 65, próximo A Avenida
Rio Branco. Tél. 43-2504. residen-
cio. Tel. 42-2387, Jaime Carreira.

(80744)

SEIOS CÃID05
Ensino grátis^ processo novo e

rápido, paro endureçe-loB. Enviar
en-ereço í Caixa Postal 803._lftk-.;
~~ Casal

Precisa-se de um casal para tor.
mar conta de uma chácara per-
to de Petropolls; o marido para
Jardlnelro e a mulher para coei-
nhelra. Trotar á rua Silva Jardim
n.» 33. _HÍ*L°

CASA NA TIJUCA' Aluga-se-á rua'-Uruguol n. 375,
confortável i casa. - a poucos passos
dafua Conde de Bonfim; acabado
de passar por reforma geral,-com
seis dormitórios, três salas, ba-.
nheiro completo, dispensa, cozi-
nhá è demais dependências, gran-
de quintal. Trata-se k Travessa
do Ouvidor n. 26, Io. andar.

(15005
Loja na Cinelandia

Traspassa-se pequena loja, com
ou sem mercadoria. Informações
k Avenida Gomes Freire n. 125,
Pintor. Telefone 22-2582. (34277

MOVEIS BONITOS-
Mande lustrar - seus moveis,

radio, geladeira, portas, armações,
etc. Fone 42-2267. Bar das Fa-
mlllas. (21602

CARTAS DE Fl||i
€V1TE incomodarão seu amigo pedindo

CARTA DE FIANÇA. Mediante:Kmoíi.çja'.'fontis7
são a A AFIANÇAPORA S. ¦Â.^.prjiB^íxaçâoVés-
pecializada, fornèter-lhe-á qL de^ue.-.néiíéssita
para alugar casa':' o_r""'dpartamén^^^^
RÜADA ALFAND_GAÁlÔ^^ÍTe.^Í^Í&V

í.íí

-:--.*.-**
YXi

9108

ECONOMIZE GA'S
A 20S000 podeis ter os vossos

fogões limpos, pintados, retirada
a fumaça, concertado escapamen-
to e' graduado, garantindo eco-
nomlo. Tel. 42-8399. Chamar Ml-
randa. (21637

2:000S000
Dois ótimos baícoes e diversas

armações em bom estado. Tava
res Bastos, 83 — Cotete. (27917

6-.000$000
Procuro por -empréstimo, pelo

p-azo mínimo do seis meses. Dou
ehdòssante do comercio e pago
3008000 ao mês dè Juros. Oferta
por carta para 31.845, na portaria
deste Jornal. (31845

PRÉDIO A' TRAVESSA
m DO OUVIDOR f-

Aluga-se o ótimo Io andar
do prédio da travessa do Ou-
vidor 28, servido por eleva-
dor, com sete salas, para
escritórios. Tratar com Abel
Guedes Pereira; á rua da
Quitanda 59, 4°, sala 25.

(19240

CARVÃO VEGETAL
Em fazenda servida por estrada

de ferro, a 8 horas db Rlò, cede-
se até 200 alqueires de matos
vlrgenE para fazer carvão. Infor-
mações com o Sr. Pedro Castro.
Tel, 23-2837, Sfto Bento 29, sob..(11303

Casa em Ipanema
Vende-so ótimo e confortável

easa, para residência de pessoas
d« bom gosto e fino trato, com
todo o conforto, sita á rua Vis-
ço.id. de Pirajá n. -87. Preço
300 contos. Pode ser visto dos 15
fts 18 horas. Nfto se aceitam in-
terttiediarios nem so d&r lnforr
mações pelo telefone.Facillta.se o
pagamento. . .•  (C 84369

TIPOGRAFIA
Fios do metal - Altura Dldot.

com 6 pontos em um fio. ven-
_«m-se. Tratar ns administração
deste iornal, com o Sr. Morais.

(O 53509

LIVRARIA
FRANCISCO ALVES

Livrou colegiais e acadêmico»
BUA DO OUV1DOB 186

(C 84426

GRAVIDEZ
Os enjoòs da gravidez, que tan-

tr Incomodam as senhoras sfto
corrigidos com o uso dos COM-
PRIMIDOS BARDY. A' venda nas
formadas e drogarias. (90875

Moço para escritório:
Precisa-se dp um até 15 anos.

Tratar das 8 às 9, rua 1." de Mar-
ço n. 101, 1.° andar, sala 5.

(34426

Sobrado no centro
Aluga-se um grande salão, pro-

prlo para consultório, escritório
um ateller, k rua S. Jpsó n. 07.
Servido por elevador. (15822

TIPOGRAFIA
Vende-se uma maquino de lm-

pressfto, formato AA, dupla rota-
çfto, salda frontal, em ótimo esta-
do. Rua Sta. Rosa n. 257. Ni-
terói. : rr . „ (29511

NÃO PERCA A SUA MAQUINA DE COSTURA
Tiramos do penhor com facilidade de pagar em

prestações mensais com o movei em sua própria re-
sidencia. Rua Buenos Aires n. 168, 3o andar. Visinho
à Drogaria Pacheco. (Elevador). (16001

MOÇA
Precisa-se de uma moça de bôa

aparencia, ottva e desembaraçada,
para balcão cm casa de sedas. E'
preciso que tenha pratica. Orde-
nado e comissão até 400S. Largo
da Carioca n. 10, 1.° andar.

(29527
Porteiro para aparta-

mento
Oferece-se rapaz português com

longa pratica. Dfio-se as melhores
referencias. Telefonar por favor
para 25-2004./ (2052)

CASA MODERNA
Realize o seu sonho de_ coníor-

to o bem estar num SOFA'-CAMA
IIKAGO, a soluç&o do pequeno es-
paço. Prestações suaves.

SOFA'-CAMA DRAGO
7 de Setembro 162 - «-*-2_4."l.

(O 85025

Apólices empenhadas ?
Comoro cautelas. Negoclo_rap'-

do. Cotação do dia — CABRAL.
í rua lUienoí Aires. 46. • Io and.

|C 84491

Rua
telefonej-enco

Vende-se em ótimo ponto. In- i 48-5795. próximo k estrada de fer-
376. (21088 Iro. *formações 27-5076. (27458

tyPPRIl-l-SE lJWROS
a flVRARIA OI'ARESMA compra todn e qualquer quantlda-
íe de livro. POR MAIOR OU MENOR QDB SEJA. mediante

pronto pagamento ft vista
71 - RU.VB. JOSÉ* - 73 -* "-'Tel. 22-8946

(O 83225

ASMA
\ BRONQUITE ASMATICÀ

POS ANTI-ASMATICOS.

DESCOBERTA JAPONEZA
O LEGITIMO TRAZ UM JAPONÊS
EXIJAM SEMPRE ESTA MARCA
APPROVADO PELA SAUDE

PUBLICA SOB N? 4

(C 66061

TIPOGRAFIA E LOJA
Em ponto pequeno, no centro,

vende—se, funcionando, nao ha
credores» Carta para 32018 na
portaria deste jornal. (32048
Estômago — Intestinos

e Figado
Escreva ao Dr. Cardoso da Sil-

va. fornecendo os. sintomas ds
seus males do estômago, Intesti-
nos e fígado, com tim selo para o
resposta, que receberá, uma re-
celta grátis. Carta para a rua do
Rosário n. 69, 1.°, Bio. (32045

ICARAI
Aluga-se o prédio de um pavi-

mento, com 4 quartos, 2 salas, o-
mais dependências, a rua Osvaldo ;.
Cruz n. 44. Chavos no armazém
da esquina. Trata-se ó Avenida
Marechal ""'lorlano n. 11. Rto.(15833

DATILOGRAFO (A)
Tradutor, procura pessoa traba-

Inodora, escrevendo bem ft maqül-
na e com pouco capital, como so-
cio, para desenvolver escritório de
copias á maquina e traduções.
Carta para 31049 na portaria deste ¦
Jornal. (31048

Ganhe dinheiro conver-
sando

Pessoas do ambos os sexos, sem
perturbar seus afazeres, forneço
Instrução e material paru ganhar
facilmente diária superior a 308.
Procure Accioly; ft Avenida Ria
Branco n. 138, 2o. andar, entra
0 a 11,30 horas. (29491

VENDE-SE
Por preço módico, uma, ótima

charutaria, situada cm plena Cl-
nelandia. Tratar na mesma, no
hall do Ed. Rex, das 14 ás 17 ho-
ras. Motivo de viagem. (21473

CORRETORLO
O homem dos prédios e terrenos da Capital e do interior, compras, vendas,

administração, loteanientos, desmembramentos, de marcações, abertura de ruas
com financiamento, projetos em concreto armado para obras especiais, etc, ser-
vlços rápidos e garantidos, executados por pessoal competente. Escritório á rua
1-° de Março 141, Io andar, sala 1. — Tel.: 43-4712. (21069
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Romance d'uma rapariga pobre
de LOUIS BOUSSENARD

SEGUNDA PARTE

O OP!0
oAprroLO xxiii

TJm empregado indicou amavelmente a sala onde se eneon-
trava Bobino e o numero da cama, e cinco minutos depois as duas
jovens estavam junto do ferido.

O pobre rapaz, fraco pela perda de sangue e dominado por
uma inquittnçfio mortal que lhe aumentava os sofrimentos, nao
pôde conter um grito de surpresa ao vêr as duas visitantes.

Reconheceu imediatamente Berta e murmurou com voz que
mal se ouvia:

Berta!... minha querida Berta!... como eu sou feliz!...
Jo&o!... meu querido Jo&o... estás muito doente, n&o

est&s?... aqui... no hospital... E' horrível...
Isto... n&o ha de ser nada... vejo-a... é quanto bàstí!...

B... os outres!...
Senhor, dtses Suzana. sou uma amiga desconhecida, mas

-auito dedicada...
N&o se inquiete pela sorte dos seus...

Obrigado! murmurou êle, sem pedir mais explicações, sos-

Y^.-r^SY.
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segado por aquela doce aparição que surgira quando menos o es-
perava e sentindo desabrochar-lhe no coração, n&o s6 uma gratl-
dão infinita, mas tambem um aíeto espontâneo, como se conhe-
cesse e estimasse de ha muito aquela menina t&o bôa para a sua
noiva. Suzana, por seu lado, olhava para o tipografo com uma
comiserçâo cheia de meiguice e ao mesmo tempo com uma legiti-
ma curiosidade.

Sentia-se tambem atraída para êle por uma espécie de afini-
dade que n&o sabia explicar, como se fôsse um parente desconhe-
cido do quem tivesse ouvido falar e que visse pela primeira vez.

Berta, cujos lindes olhos, vermelhos pelas lagrimas, contem-
plavam alternadamínte Bobino e Suzana. reparou tambem, pela
primeira vez. naquela semelhança realmente extraordinária entre
os dois.

Mas, completamente entregue á sua dôr, n&o deu maior aten-
ç&ò ao fato; n&o se atrevendo a fazer falar Boblno, apertava-lhe
a m&o, balbuciava palavras sem nexo, queria conhecer as causas
da catástrofe, sabsr o que tinha acontecido, não ousando, porém,
interroga-lo, para o n&o fatigar.

Em rápidas palavras, Bobino contou a cilada de que íôra vi-
tinia, a luta, o seu desmaio, a sua tnquletaç&o quando se viu
numa cama do hospital.

Ao mesmo tempo dizia a
va-lhe que esperava curar-se
para a amar eternamente!...

Dirigiu algumas palavras de gratid&o a Suzana, cuja benéfica
intervenção Berta lhe explicou; depois, sem forças, tendo esgota-
do toda a energia, deixou cair a cabeça no travesseiro.

Naquele momento vinha o enfermeiro dizer, por ordem do ln-
terno, ás visitas que se retirassem.

O estado do doente exigia o mais completo repouso e era ne-
cessario, a todo o transe, evitar comoções e fadigas.

Berta obedeceu chsla de tristeza. Inclinou-se para «--bino,
beijou-o ternamente e disse-lhe baixinho ao ouvido;

Bertà palavras de consolo; afirma-
, para lhe consagrar a vida inteira,

Jo&o... meu amigo... amo-te... tem coragem... has de

Suzana apertou-lhs a mio fraternalmente, disse algumas pa-
lavras de conforto e acrescentou:

—. Até â vista. , 
'

Boblno balbuo'ou um agradecimento e viu-as sair, votando
um reconhecimento sem limites & fidalga que fora t&o bondosa
para a sua noiva.

Suzana, antes de sair, meteu um lulz na m&o do enfermeiro,
e disse:

Recomende-lho.
Este, pouco habituado a tais generosidRdcs, curvou-se e -pro-

meteu tratar o ferido com todos os cuidados,
Suzana fez-lhe um sinal, què êle compreendeu perfeitamente.
Aproximou-se, e a donzela perguntou-lhe cm vez baixa:

Curar-se-*? Que diz o medico do seu estado?
Está multo mal! respondeu êle, abanando a cabeça e de

modo a n&o poder aer ouvido por Berta.
. O carro, que estacionara á porta do hospital, levou-as 6. rua
Méchain. .,

Apesar das instâncias de Berta, Suzana recusou subir, que-
rendo, com a sua delicadeza de mulher, fugir a novos testemu-
nhos de reconhecimento.

Retirou-re, satisfeitíssima por.ter cumprido um dever, pen-
sando que Maurício devia ter coroado a sua bôa aç&o, e dizendo a
Berta, que n&o sabia como havia de agradecer-lhe:

N&o sei quando nos tornaremos a vêr, mas se lhe acontecer
alguma Infelicidade, n&o se esqueça de me escrever.

CAPITULO xxrv
Maurício metera rapidamente na algibeira todo o dinheiro

que tinha em casa, como Suzana lhe ptdlra.
N&o ha como os namorados para gastarem, sem contar e o

pintor, na sua qualidade de artista e de namorado, era dur-amen-
te generoso.

Saiu e dirigiu-se á rua Méchain. ,
A rua parecia-lhe mais ampla, o céu mais azul o o sol mais

radiante.
Como Suzana o amava! como êle amava Suznna!
Sentia ainda nos labics a pressão dos lábios da sua noiva, sa-

borcava ainda aquele momento de doida embriaguez que os Ían-
cara nos braços uni do outro, e agora, cheio de esperança, agora,
apagadas as cruéis angustias que o tinham dominado, pensava:

— Sim!... o futuro é nesso!
Contentisslmo por ir praticar a bôa ação á qual Suzana o aa-

sooíava, não perdia um momento, para sentir o mais depressa
pcssivel a felicidade de fazer bem e de íe unir ainda mais indls-
soluvelmente á sua amada pela cumplicidade da carlciade.

Subiu rapidamente ao terceiro andar do prédio designado por
Suzana e. tocou a campainha.'Germana veiu abrir.

Maurício reconheceu imediatamente a formosíssima creatura,
tão extraordinariamente bondosa, que êle e o seu amigo, o prln-
cipe russo, tinham tirado da agua e que Miguel tanto amava.

Deixara Germana convalescente, de partida para a italla,
rodeada do luxo que Miguel lhe prodigalizava com a profusão de
um milionário, e encontrava-a agora numa casa pobríssima, mal
mobilada, diante de uma maquina de costura, cujo ruido íôra
interrompido pelo toque da campainha.

Sim era realmente Germana, sempre bela, mas pálida e tao
fraca que parecia a todos os momentos ir desmaiar v

Maurício adivinhou que se tratava de um mistério, da um
imenso infortúnio, de algum- terrível acontecimento e descobrin-
do-se com respeito diante daquela mulher que parecia personlfl-
car o sofrimento e o dever, exclamou, com os olhos cheios de la-,

— Germana!... a* senhora aqui!..- nesta miséria!.
Como eu a venho encontrar!

'•3,.*
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[PALÁCIO
Telefono JU 48-0020

HORÁRIO DB 11031.
jOI - 4.(10 — «.00 — «.«O

(. 10,00 lioras

ODEON
Telefono — 42-0054

IIORAltlO RE HOJE
1,00 — n.io — «-ío — '•00 —

8,IU — 10,30 horas

A Aliança Stnr VIMIS ¦

apresenta

ALERTA NO
MEDITERRÂNEO

.'. . COM r.

rlKItUA FRÈSNAV
NAD1NB PÈACQCK

fíhliinni dc 'Oarcln, apreseirta
EM SUl» TERCEIRA SEMANA

REX
Telefone 42-0100

O maior filme português, com
BEATRIZ COSTA

MANUEL SANTOS CARVALHO -jj

flOKAKIO HE IIOJE
2,00 — 4,00 — (1,00 —. 8,00

c 10.00 horns
A Mctro-Golilwyn-Mnycr,

apresenta

FERIAS
MATRIMONIAIS

 COM
DKNNIS 0'KEEI'E — FLORENCE

RICE
O TOURO FERDINANDO! descnlio

VAMPIRO IMPROVISADO -¦
com CHARLES CHASE, 

''

COM A POLICIA NAO SE PODE,
desenho do Marinheiro POPEYE

Balcão 2$

IMPÉRIO
j Telefone •— 4'l-00n3

HORÁRIO DE HOJE
3,00 — 4,nn — fi.oo >— 8.oo —

10,00 horas

A Metro. Golflwyn-Moyer-
/;¦:¦'v. apresenta

QUE MARIDO,
QUE MULHER

COM •

ROBERT MONTGOMERY

VIRGÍNIA BRUCE '

GLORIA
Telefone 42-001)7

HORÁRIO IDE HOJE
2,00 — 4.00 — 0.00 — 8,00

10,00 horns

A Aliança Star Filma npresenln

A valsa do
adeus

;';_¦ 
' • ¦':. com ;.'':',--í :.{.i

AVOFGANG LIEBENEINER

SIBILE SCHMITZ

SÃO JOSE
Telefone — 42-05113

HORÁRIO »B HOJE
S,fl0 — 4.C0 — (1,0(1 — 8,00

10,00 horns

. ' HOJE E AMANHA
A Mctro-Goldw.vn-Ma.vrr

apresenta
LUISE RA1NER

PAULETTE GODARD, cm

Escola Dramática
e.' Complemento

5."-Felra: Tyrone Power, AHce
Faye e Al Jolson, cm O MEU
AMADO, da-SOtli Century Fox.
'Horário: », 4, 6, 8 e 10 horas

¦¦¦¦¦UMMBMHBMaaiHHBMraBIHBaNHBHBnC

0,00 — 8,00 e
10 horus

A 1'nrnniniiiit apresenta

Convite í Felicidade
— COM

FRED MAC - IRENE
MURRAY - DUNNE

CHARLES KUGGI.ES  WILLIAM COLLIER JR.

íjéxtn-felrn — CAPITÃO FÚRIA, com Brliin Aherne e
Vlctor Mnc Lnglm

Hoje — Á Mntro-Goldwyn-Maycr, apresenta

ROXY ESCOLA DRAMÁTICA
....... *iau ôfAIlGUAT. f)

Telefone — 87-8245 cora LUISE RAINÇR — ALAN MAHSHAL e
PAULETTE GODARD

MATINÊES DIÁRIAS
PARTIR DAS 2 HORAS

"sT-Fctra: 
— "O MEU AMADO", cop Tyrone fower

IPANEMA
Telefone 47-0935

Hoje — a Wurner First apresenta
I L H A SI NI ST R A

som JOHN GARF1ELD (Imp. até 14 mios)
c n Purainoiint apresenta

O TESOURO DE UULLDOG. DRUMMOND, .
com LOUI8 HAWAKD 'X

SESSOES A PARTIR
7,30 horns

DE li.»-Felra —
ge Raft

•Ã ULTIMA CORRIDA", com Geor-

_- ¦ B^k __ ¦ *" llo.|n — A It. K. O. Radio apresenta

PIRAJA Vida de pescador
.. ,,„._ com BOBBY BREEN — HENRY ARMETTA e' Telefone — 4<-0858 , ,,,, ,..„,,,,,,,Telcrone — 47-0958

HORÁRIO DE HOJE
8 e 10 horas

LEO CARRILLO
-Feira —- "VlTORIÃ~ÃMÃRGA" com Bette Davls-:> (O 85158

P L A Z A  Hoje A's 2, 4. 6, 8 e 10 horas

RECIFE DE CORAL
(Impróprio até 14 anos) --_„„•.»,

Art Fllms, «bm JEAN GABIN - MICHELE MORGAN

As ultimas noticias da Grande Cauerra
 NACIONAL 

PARISIENSE — HOJE
DEIXAI-NOS VIVER

(Impróprio ate 11 anos)
LONDRES-NOVA YORK SEM

ESCALA
(Impróprio ate 10 anos)

— NACIONAL —

PRIMOR — HOJE
UMA NOITE NA OPERA
PERIGO PELO KADIO

".Segunda Reportagem da
Grande Guerra

— NACIONAL —

OPERA — HOJE
CONTRA ESPIONAGEM
(Impróprio ate 18 anos)

O EX-VRESIDIAIUO
(Impróprio até 14. mios)
A GRANDE GUERRA

NACIONAL —

RITZ — HOJE
HERÓI DE HONTEM
O QUE SONHAM AS

MULHERES
NACIONAL —

(C 85161

Apartamento
Realize o seu sonho de coníor to

o bem estar, num SOFA*-CAMA
DRAGO, a soluçlo do pequeno
espaço. Prestações suaves.

SOFA'-CAMA DRAGO
7 de Setembro 162 — 42-2249.(O 85026

ANTIGÜIDADES
Compra-se moveis, pinturas

gravuras, pratarla"s, porcelanas
Jolas, marfins, cristais, talheres,
tapetes, estatuas, livros, blbe-
lots. etc.
Sr. Ribeiro — Tel. 22-9195

16750

Um filme que exalta o heroísmo polonês
(IMTROPRIO ATE' 18 ANOS)

".' '•'"' 
"(C 85161 1

NOS TEMOS
BALANGANDANS...

NO

I teatro CARLOS GOMES
EMPRESA PASCOAL SECRETO — FONE 22-7581

FUNDAS
OASA SANTOS

Especialidade em fundas sob
medida, para qualquer hérnia.
Rua da Conceição n. 39, próximo
k rua Buenos Aires: (16032

HOJE — A's 20 e ós 22 horas — HOJE

A maior novidade e a sensação teatral
de 1939 !!!

mm ca
:beaç\o k iu:ai.iz.u.\o dc -i bqscari.no)

"0 mocas .. um elenco lie artistas apreciados em "skHclis"

a^rSandõ a peçi. de Vítor Costa, com o seu conjunto dc
e cortinas, marcam o grande sucesso tio dlall!

Nós tem@s fealangandaiis... III 59-feira
-  5 B Primeiras represei

Ono mereceu o cIorío unanime tia imprensa, e uma
neta "cmiInamiMitc lírnsllelrn; c,uc mostra as dansas e musicas

tplcat .lo norte o tio sul <1«. pais. "Chora vtoldo , 'fnta^a
sentimental; — "Toada mineira" — "Canção dolente saucliu
_ «Frevo iieríiariibucaiio'! — "Samba"; choro típico carioca
— luclo executado coin chapéus <le palha, cuícas, violões,
cavaqiiinlins, çíiços e pandeiros!!! .

AMANHÃ, ós 20 eás 22 horas
"NÓS TEMOS BALANGA.4DANS"

ESPETÁCULO NUNCA VISTO NO BRASIL

POLTRONA 5 $000
Inicio ilas sessões íl hora marcada

(31300
ii^miii . ___m______________^^^t^m_________________________________________S_M^U^B^^ÊBB^B^^ 
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TEATRO
MODERNO

Rua Pedro 1.°
Empresa Pascoal 

'Segreto •
Fone 43-4883

COMPANHIA DE ESPETA-
CULOS TÍPICOS MUSICADOS

HOJE — ):( — HOJE
A's 20 e ás 22 horas

Duas sessões
Penúltimos representações do

Sucesso dc Gargalhadas I

Pagé dó
Fundão
PEÇA REGIONAL DE JARA-
RAÇA c BELISARIO COUTO

(IMTROPKIO ATC' 18 ANOS)

Se >9

Compra-se ein- Copa-
cabana /

Um lote de terreno, mesmo com
predlo velho, com Írente mínima
de 15 metros, próximo da praia,
entre as ruas Sto. Clara e Gou-
lart. Resposta com detalhe para
16987 na portaria deste jornal.

(15987

Sul America Capitali-
zação

Títulos atrazados, perdidos ou
com empréstimos. Compram-se.
Av-jRlo Branco 90, 1.° and.,,s. 2.¦3 - :-.:¦ (31551

PÀTHE+i>ÀlÀC!0
MA»e mata irmos u*> * - mir * 2 - 003*
ri. •-; AD HÍONDtClOtUDO

Concerte seu radio em
casa

Telefone para 43-0564, que será
atendido por habll profissional.
Orçamentos grátis. (31957

Apartamento em
Copacabana

Aluga-sa á' rua Figueiredo Ma-
galh&cs n. 98, ótimo e conforta-
vel apartamento do frente de rua,
instalações modernas, agua eom
abundância. Trata-se á travesso
do Ouvidor n. 26, 1." andar.

(16906

1.° andar no centro comercial
Aluga-se um na rua Buenos Aires, 83. Tra-

tar na loja, com o Sr. Bernardo. (C 85155

LOJ A — C E NTRO
Traspassa-se loja nova em local de grande mo-

vimento dos bondes da Zona Sul, entre o largo da
Carioca e a praça Marechal Floriano. Cartas dos in-
teressados para a portaria deste jornal a 28048.

(28045

(C.'85157

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DO ENSINO" 
SECUNDÁRIO .

A' VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS — Edição fia

LIVRARIA CENTRAL Rua Buenos Aires, 156
Preço do exemplar —¦ 25$000

(C 85160

GALPÃO

GRANDE TEMPORADA LÍRICA OFICIAL

TEATRO MUNICIPAL
Amanhã, ás 21 horas, em

lõ." e ultima recita de assinatura"LO SCHIAVO"
de CARLOS GOMES

Recita de gala, cm comemoração ao ein-
coentenario da sua Ia representação (27 de Sc-
tembro de 1889), com a seguinte distribuição:
liara  Adjaldina Fontenelle.
Contcssa de Boissy.... Alma Cunha Miranda.
Américo  Roberto Miranda.
Iberé  Silvio Vieira.
Conte Rodrigo Túlio de Lemos.
Goitacá  Ernesto De Marco.
Gianfcra  Marco Carneiro.
Lion  Stefano Poi.

Regente: EDUARDO GUARNIERI
Diretor de cena: CARLOS MARCHESE

Coreografia de MARIA OLENEWA
DílECOS AVULSOS: — Galerias . A e R, 25S000: Idem.

nutras filas, 205000; Bolcfics simples A,'Be C, S5$000; outras
filas. HOSOOO; Balcfics hobres, A c B, 70S000; Idem, C e D,
AOSO00; iffcm, nutras filas, 3õ$000; Pnltrnnas. "0?000: Frlzas
è Camaretes, 4505000. -. - " .•¦ (C . 85160

rrimelras representações
da peça de sucesso

"NOITES DE REIS"
do consagrado escritor

-FREIRE. JÚNIOR ':

JARARACA, Durvallna, Duar.
te c todo o vitorioso elenco

em atuação destacada

POLT. 4$000
(Selo a cargo do publico)

:(.34310

Aluga-se um, oom Jioradla, á
rua Chaves Parlo, omS. Cristo-
vao. Trata-se a, rua GenerBl Ca-
mara n. 24, loja, Peixoto &„°>aj

PIANO ALEMÃO
Autor alemüo, 3 pedals, bonito,

bem conservado, vendo-sé barato.
Conselheiro Zonha n. 51. Saltar
em Conde Bonfim n. 186.

(28110

RADIO-VITROLA
Vende-se uma em perfeito esta-

do com 4 meses de uso. Preço de
ocaslfio. Só a particular. Vêr k
rua Üruguaiana n. 22, 5.° ondar,
das 14 ás 16 horas. (15887) X35

TRADUTOR
Se V, S. precisa, do francês ou

inglês, telefone a Augusto, para
25-2119. (34364

LOJA
Aluga-se uma bôa loja com mo-

radia, para famUla; á rua Bento
Llsbâa n. 55. Chaves á rua Tava-
res Bastos n. 27, casa 12.' (16025

MOÇO
De fina educação, pc-sulndo ti-

tulo de curso superior, dando de
si as melhores referencias, tendo
jr. ocupado cargos de responsabi-
lidade, oferece-se para administrar
os bens particulares de dama de
nossa sociedade. Cartas, por fa-
vor, para 34.183, na portaria des-
te jornal. (34183

HA ESCAPAMENTO DE GaS EM SEU
FOGÃO E AQUECEDOR ?

Tel. 2! O tconleu cailfrta BAT1ST» «tmcrirt.»
rom garantia r seriedade. Atende-se
em qualquer bairro.

(31984

Compra-se terreno
Mesmo com predlo velho, tendo

frente mínima de 15 metros, k
rua Domingos Ferreira. Preço e
detalhes para 15988 na portaria
deste jornal. (15988""ARRUMADEIRA

Precisa-se de uma para oasa de
alto tratamento, em Copacabana.
Trata-se â rua Palsandú n. 93,
apart. 29. Tol. 25-6393. (29478

Concurso do Banco do
Brasil

Professor especlallsa'do prepara
em aulas Individuais ou em pe-
quenás turmas candidatos a este
concurso, cujas Inscrições se abri-
ram hontem. Av. Rio Branco 91.
5." andar, sala 3. (15805

Vende-se um armarinho
JFte»endo 

'bom negocio, antigo no
luáár o com ótima e confortável
morada, k rua Arnaldo Qulntela
n 35. Tratar 4 rua Copacabana
n. 1260-A, Sr. Nagib, 47-1800.(21518

TE M PO RAD A

Jardel-Jercolis
NO

Apólices empenhadas
Compro apólices' de 8. Paulo.

Minas, Pernambuco. Bergamlnas,
Porto Alegre, Recife, Municipais,
Federais, certificados e cautelas
de apólices'. Av. Rio Branco 90,
1.» andar, salal: 2, esquina da rua
Buenos Aires. . (31076

Sala no ceritM bancário
Aluga-se ótimo cm predlo de 8

andares, com 2 elevadores. Tratar
k rua Buenos Aires, n. ".?¦"•¦n (3410Í)

COLCHOEIRO
Reformam-se colchões a doml-

cllio, por preço módico. Chamar
Machado, pelo tel. 29-3699.

(28077

APARTAMENTO EM
COPACABANA

Vendem se os dol últimos apar-
tamentôs do Edlílclo em constru-
c&o; á rua Miguel Lemos n. 10,
esquina de Aires d'. Saldanha.
Um apartamento por andar. Pre-
ço do 135:0008000 a 142:0OOSO0O.
Financiamento pela Tabela Prlce,
15 anos, juros de 9 por cento.
Companhia Brasileira de Estradas
c Edificações. Rua México n. 164,
4". andar, salas 43-5. Teleíone
42-8580. (16035

LIVRARIA
Preclsa-so da empregado com

pratica de compro e venda de 11-
vros usados. Trata-so k rua Le-
andro Martins n. 68. (34342

TEATRO RECREIO
H O J E A's 20 é 22 horas HOJE

m
Nas ANTE-PENULTIMAS Reprcscntaçócs.da neça^.lc sua autoria na niinl tem mais unia "9ta«I

"ESCOLA DE
MULHERES!

^____

99

GRÁTIS
Se está doente envie nome, Ida-

de. profissão e sintomas "em enve-
lope selado para a Caixa Postal
3678, Rio. (34241

Deoosito de medir leite
Vende-se um por preço bara-

tlsslmo, capacidade de 80.a 100 11-
tros. Estrada Braz de Pina 642.

(34273
Casal para fazenda

Sendo ' o homem bom horteiao
e a mulher ótima cozinheira, pre-
clsa-so com urgência para fazenda
uo lntsrlor de S. Paulo, contrato
mínimo de um ano, termo de ex-
oerlcncla um mês. Apresentar-se
Ã rua do Passeio n. 70, apart.
601, das 18,30 ás 19,30 hor^139

L.O D I A

Teatro
João Caetano
EMPRESA JARDEL JERCOLIS LIP.

TEL. 42-7770 _.f<

A's 20 e 22 horas
HOJE —.  HOJE

ÚLTIMOS DIAS -

 DO •
¦ f

MAIS ENQRAÇADO E DÉSLÜMBftANTB ESPETACtrOÍ

VERTIGEM!!!
Fantasia em 2 atos e 21 quadros de BASTOS' TIGRE, eom
musica dc JARDEL JERCOLIS e MESQUITA PINHEIRO

QUARTA-FEIRA — 4 de Outubro — QUARTA-FEIRA
SENSACIONAL "rREMIÈRE" de

O tesouro do Sultão
Fantasia de grande espetáculo, original do Cap. FURTADO,

com musica dc RADAMÊS GNATALI, em que estrelará
a voz mais bonita de 1039 — OUIOMAR SANTOS

SÁBADO, fts Kl horas — Ultima Vesperal a preços reduzido»
POLTRONA — 4$000

TODAS AS NOITES: — 2 Sessfics ás 20 ê 82 hora»
P O L T R O N A — 05000

Sob os auspícios do S. N. T. do M. da EducaçSo.
(3954T

M_\m_\\____\W___, Mf__\f_\\\_\___\\_m______\
Ãsnm nmnr

UMA FABRICA DE

GARGALHADAS
Bl7.arramente Intcrprctatla pela

Embaixada do Riso!

AMANHA — TENULTIMAS ele

ESCOLA DE MULHERES ******

S E X T A- F E I R A— 6.* Recifa de Preferencia, eom"O PATETA JÜESmSSF'
(34254

DULCINA
ODILON

ALiâMBRA
HOJE em sessões ós 20 e ás 22 horas

EXPERIÊNCIA DE AMOR
A nur»Tllhós« comedi» de MICHEL DURAN.traduzIda por Brlclo de Abreu que se despede

5/-FEIRA da VESPERAL das MOÇAS

Para encerrar a estação teatral de 1939 — CON-
FLITO", de Maria Jacinto para estréia de AIMÉE, a vencedora
do concurso A' PROCURA DE UMA. ATRIZ1

Dia 3 de Outubro - Festival de CONCHITA DE MORAIS
com as ÚNICAS representações da grande peça ALEGRIA Pé AMAK
em VESPERAL • Duas Sessões á noite Preços comuns.

LOCALIDADES A VENDA (O 85163

ANA
A' TRISTEZA, NO TEATRO GINÁSTICO PELA C

QUEIO
IA DE DELORGES

COM O M A Ll^) N° 4" DE ARMANDO GONZACA
(15901

;: 12-:7--7: X'S '

iÉWr*. ¦


