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DlUL'1'UliliS:
Presidente, E. rerclra Carneiro.
Secret» Aníbal freire dn tonwa
Tesoureiro. J. Pirei do Bio.

AVENIDA MO IIRANCO, 110-112
Mesa telefônica  Uü-lSlb
A' noite: Uai 38 ha t» 1 horas:
Redaufto  U2-U70
"Reportagem pollelal .. M-0510
Peitaria  22-1782

Bnd. telj. JP—IKASIL
ASSINATURAS

Brasil, America e Espanha:
Ano. 90»000. Semestre 608000
Alemanha, Bélgica, França e

Portugal: Semestre 100*000
Outros palsesi Semestre Í00300C

A assinatura pôde começar em
qualquer dia, mas terminará em
llns de Março, Junho. Setembro
ou Dezembro.

VENDA AVULSA
Dlao ute.s  300 rela
Domingos  400 '|
Atr&zàdos  500

Os ingleses ameaçam bombardeiar Oslo
NARYIK FOI ATACADO PELAS FORÇAS NAVAIS BRITÂNICAS, EN-

CONTRANDO FORTE OPOSIÇÃO ALEMÃ 
0 GOVERNO SUECO RESOLVEU COLOCAR 0 PAÍS EM

ESTADO DE "PROTEÇÃO ANTI-AEREA"
PAOINA B

A esquadra inglesa penetrou no estreito de Skaggerrack
PAOINA

Travado grande combate entre noruegueses
e alemães na localidade de Scogling

O governo soviético em face da atitude do Reich
teria colocado de prontidão a esquadra

PAGINA*

AVISOS

ROOSEVELT DEFINE, NOVAMENTE, AS ZONAS DE COMBATE NA EUROPA
ALUGA-SE perfeita arrumadeira

para casa de família dc trata-
monto, nao encera. Ordenado 1806.
Bua Marquesa de Santos. 25. Lar-
go do Machado.  (53454)3

RRÜMADEIBA — Precisa-se de
uma, de preferencia portu-

guesa, com muita pratlca, para
casa de tratamento. Paga-se bom.

Tel. 38-
(42093)3

O TESiro — Previsões para o perlo-
<io até ús M hor«s de hoje:

OittrUo Federal e Niterói — Tempo
bom, com forte nevoeiro pela . manlift. | Exlcom-se referencias,
Temperatura estável. Ventos dc Sue&te ¦ 57o6r Nordeste, fracos. Temperatura hon-; _j._J...
tem rcslttrada ncala Capital - Maxl- A LUQAM-SE domesticas- brasl-
ma a»°2. Mínima, sso,i; A íelras e estrangeiras, registra-
..talado do Bio - As mesmas prevl- i das na D q j 0opelras, cozi-

nhelras, amas c governantes. Sul
Amerlea, Copacabana 1128. Tel.

6ÕC8.
TESOUBO — Serão pagas ftoje as

seguintes folhas tabeladas no 11° dia:
Pessoal Extranumerarlo Mensalista
GiUpo "F": Ministério da Educa-

ç,io: — Colégio Universitário. Escola e
Farmácia, Escolas Nacionais de Delas
Artes. Educaçáo Física e Desportos, de
Engenharia, do Química, de Minas e
Metalurgia, de Musica, de Direito, de
Filosolla, de Medicina e Ue Odontologia;
Instituto de Psiquiatria c Museu Nacio-
nal. Biblioteca Nacional, Instituto Na-
cional do Livro, Museu Nacional de Be-
las Artes, Observatório Nacional, Servi-
ço Nacional do Teatro, Serviço de Pa-
trimonlo Histórico e Artístico Nacional,
Serviço da Radiodifusão Educativa, Ser-
viço de Assistência a Fsicopatas do Dis-
trtlo Federal Inspetoria de Engenharia
3*nitaria. Inspetoria de Serviços Espe-
íiais. Instituto Nacional « Puericultura |
c Serviço de Saude dos Portos

\ LUOAM-SE copelras,
.-*¦ delras, cozinheiras

ACHADOS E PERDIDOS

DS1SAPARECEU 
âa Casa Florido,

A rua S. Crlstov&o 890, tel. 28-
6419, uma bicicleta de corrida
marca Vitoria, còr de cobre, llcen-
ciada sob o n. 2893. Gratiílca-se
oem a quem informar. (4757^) 1

Fõrextraviada 
cautela 82.488 da

Caixa Econômica da Praça da
Bandeira. (3S942)_l

FORAM 
extraviadas as cautelas

ns. 455.777 e 437.700 da Ma-
triz da Oalxa Econômica. (36943) I

ÊRDEU-SE a cautela 246.435 da
Agencia 7 de Setembro, da Cal-

xa Econômica. (41585)1

27-9018. (66610)3
aiTUma-

.._. ajudantes
de cozinha, domesticas em geral,
praticas e com referencias; á Pra-
ça da Bandeira. 63. sob. Tel. 28-
8205. (63038)3

LUGA-SE uma arrumadelra
para familia de t.ratam.?nto

com referencias, cor preta, Tel.
23-2984. ordenado J80S a 200S: á
r. Marques de Abrantes- 195.

(37150)3
MA-SKCA prcclsa-se de moça

até 16 anos para cuidar de
creança de 2 anos. dormindo no
aluguel. Ordenado 50S. saindo da
15 em 15 dias; A r. Marques de
Valença 37 c. 3. TIJuca.

(48214)3
RRUMADEIRA — Precisa-se

perfeita qus saiba passar a
ferro, durma no aluguel e que dê
referencias, paia casa de trata-
mento. Tratar das 9.30 em dlan-
te ;á r. Miguel Lemos 88 Copa-
cabana. (53540)3

ALUGA-SE 
uma arrumadeira pa-

ra casa de família de trata-
mento, ordenado' 1803 e 200$. boa
arrumadelra da cor preta, refe-
rencias; A r. Marquez de A bran-
tes 185 Tel. 23-2948. (37150)3

Editoriais e Colaborações
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Atos do Governo:
Decretos assinados nas pastas da Justiça,
da Educando, da Vlaçfto, da Fazenda c
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Está no Rio novamente o Governador
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As empregas concessionárias Uo serviço
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MENINA 
de 13 a 15 anos — Pre-

cisa-as para serviços leves e
que durma no aluguel; paga-se
bem. R. Caetano de Almeida 103,
Meyer, transversal A rua Dias da
Cruz. (53272)3
1%/TÕÇA de boa aparencia e dando
"a ótimas fefcrenclas. deseja ser
arrumadelra ou dama de compa-
nhla de uma senhora só. acostu-
mada em ambiente familiar. Nfto
faz questfto de viajar. Quem se ln-
teressar por obséquio, procurar na
Av. Visconde de Albuqueroue 57,
fundos Leblon (3721023

MOVEIS

. MA-SECA — Preclsa-sa
um menino de 3 anos.

para
Av.

PERDEU-SE 
a cautela 25742 da

Caixa Econômica, Agencia do
Rosário. _ (36925)1
1>ERDEU-SE a cautela da Caixa

Econômica do Rio de Janeiro
n. 77.248.  (57342)1

PERDEU-SE 
ã cautela da Caixa

Econômica n. 90.550 da Agen-
cil Bandeira. (475481X3

PERDEU-SE 
a cautela 246.673,

da Agencia Sete de Setembro
da Cátxa Econômica. (66464) 1

PERDEU-SE 
a cautela n. 195.145

da Agencia 7 de Setembro da
.Caixa Econômica.  (41824)1

PERDEU-SE pequeno embrulho
contendo desenhos e fotografias

dc maquinas. Gratlflca-se a quem
o entregar A r. S. Pedro 257, loja.

(47057)1
PERDEU-SE 

a 
"cautela 

198.097,
da Agencia 7 de Setembro da

Caixa Econômica. (66752)1

PERDEU-SE 
a cautela 41.172, da

Agencia da Bandeira; gratlfl-
ca-ae a quem encontrar. (66750)1

Copacabana 643. Apart. 601
_ (62941)3

AMA-SECA 
— Precisa-se de uma

mocinha de 14 a 16 anos pa-
ra uma creança de meses e ps-
quenos serviços; Praia do Russel
n. 4.  (66804) 3

COPEIRA 
— Precisa-se com pra-

tlca cie pensão comercial, ft rua
Oeneral Câmara, 151, 2»..(533Bl)3

COPEIRA 
— Precisa-se de uma.

com boa sàude, pratlca no sèr
viço de família de tratamento.
com boas referencias, S Clemen-
te, 512. (48156).i

PERDEU-SE 
a cautela.n.. 186.639

da Agencia Sete de Setembro
da Caixa Econômica. (481731X3

PERDEU-SE 
a cautela da Caixa

Econômica 37.174 da agencia
7 de Setembro; quem achou é
favor telefonar para 43-6809 ou
entregar ft Av. Marechal Floria-
no, 209, sobrado. (66780)1

CRIADA 
— Precisa-se para ser-

vlços leves; rua Bento Lisboa
170, ap. 3, (41956)3

COPEIRA 
arrumadelra — Preci-

sa-ise para colégio de meninas
em Teresopolis. Tratar das 13 às
16 horas: a rua Sete de Setembro
n. 207, 3o andar. (53144)3

PERDEU-SE 
a cautela 71.972,

da Caixa Econômica, Agencia
Imperatriz Leopoldlna. (37603)1

PERDEU-SE 
I

Econômica,
Central.

, cautela da Caixa
428.600, Agencia

(62963)1

CREADA para todo serviço, me-
nos cozinhar, prcclsa-ts?, em

casa de pouca família, que durmn
fora, e que dê referenda. Rua da
Carioca, 85, entrada pelos fundos

 (53449)3

EMPREGADA 
— Precisa-se para

todo o serviço de casal, ft rua
Xavier Leal 16, apto. 1. (Trans-
versai á Avenida Rainha EUsabete— (Ipanema). (53518)3
EMPREGADA — Precisa-se quêt-A coslnho e faça outros servi-
ços e durma no aluguel; r. Ba-
rfto da Torre, 658, Ipanema.

J60324_)3
EMPRÊCiADA que saTbã bem o

trivial e durmd no aluguel, pre-clsa-se para pequena ramilla, á
rua Voluntários da Pátria 215.

(53468)6

Para escritórios.
Para' residências.
Dc todas as dimensões.
Para todas as utilidades.
Armários para enxoval.

Palermo
Rua Riachuelo 146 - 150

(O 3157

O-FÊRECE-SE 

"uma 
moça de bóa

aparência, bem educada, para
arrumadolra e copelra de hotel,
pensão, apartamento, tambem acel-
ta para governante, dama de com-
panhia. para família de tratamento,
hospital, etc. Chamar para 23-5454.",. .'.-. -- . •-_•¦-- (66802)3

O 
PERECE-SE uma moça nortista
para morar com uma família

distinta e de boa aparência, e tem
boa conduta; cartas para 68786, na
portaria deste Jornal ou procurar
à rua Carlos Peixoto 42, Marla.

 (66786)3
PERECESSE' uma moça para
trabalhar em casa de família ae

alto tratamento so para arruma-
çfto, aa-se preferencia a lavar e en-
gomar. Tel. 43-0472. (36890)3

0~FEiRECE-SE 
menina de 13 a 14

, anos para casa de pequena fa«
mllla, para arrumar e copelrar. côr
branca, tendo boa conduta e ou-
tra de 10 anos para brincar com
uma cretnça ou serviços leves, cOi
branca, raa Campos da Paz 225.
Rio Comprido.' (37165)3

O" 
PERÉCE-SÊ" moça, de 25 anos
de idade, para temar conta dr

doente ou para governante di
creança. Brasileira. Rua Pedru
Amerlco, 69. Tel. 42-2069.

(66489)3
PERECESSE uma arrumadelra
copolra de côr, tenr pratlca. Or-

denado 150S. Tol. 22-2572.
(41815)3

O 
PERECE-SE boa empregada de
conílança para todo o serviço

de casal som filhos; ft rua Marlz e
Barros 1037, quarto_35. (37441)3

OFERECE-SE 
uma senhora do

mela Idade, portuguesa para
todo o serviço de casal sem íllhos;
rua do Catete 210, tel. 25-0491.

(66815)3

O 
PERECE-SE uma moça com pra-
tlca de arrumadolra e copelra.

Tel. 25-3846; prefere-se bairros de
Catete, Laranjeiras ou Flamengo.
Ordenado 150S. (53262)3

O 
PERECE-SE uma moça para ar-
rumar apartamento s hora ou

consultório medico ou deutar.o;
quom precisar é só telefonar para
27-3076_— Ipanema. (62538)3

O-PERECE-SE 
uma senhora para

trabalhar em casa de casal sem
filhos ou casa de senhora só. Tel.
25-6164, chamar D. Rosa. '(53238)3

PRECISA-SE 
de uma boa empre-

gada para todo serviço em easa
de família, quo saiba cozinhar, dor-
mlr fora e dê referencias; r. 7 de
Setembro 223, 9o and., apt. 902.

(36922)3
PRECISA-SE, 

à r. S. José, 41, Io
and., de uma empregada que , ___.,.„. _-. rt „mnre<m-durma no aluguel. (36958)3 j P^^^aToV^Xo

1»REOISA-SE 
uma ama seca com , c lavar alguma roupa, que dê boas

boas referencias para creanpa < referencias e durma no aluguel, ft

F 
RECISA-SE de uma copelra-

arrumadelra com pratlca; ft r.
Miguel Lemes 54. Copacabana.

(47891)3
1 JRECISA-SE empregada com re-

ferenclas. Paga-se bem; ft r.
i Angélica 42. Meyer| (47837)3

OFERECE-SE 
moça para traba-

lhar em casa de casal, por ho-
ra. ou como se combinar. Tratar
pelo tol. 25-2900, depois das 8 hs.

(48288).)
O- 

FERECE-SE moça, com pratlcn
de ccnsultorlo, com boas re

ferencias. Telefonar para 28-8117.
dos 9 fts 11 horas para 23-5843.

(66325)3
FÊRECE-SÊ senhora para ca-
sal para cozinhar e mais al-

guns serviços leves.. Tratar ft rua
Condo Irajft. 104^  (53312)1'

GEERECEaSÉ 
..moça,ide • boa«'.apa~

rencia. para copelra ou arru-
madeira, ft Av. 28 de Setembro.
78. Tel. 48-5948. (53365)3

O 
PERECE-SE uma, portuguesa
de 40 anos. tem prática de ar-

rumadelra, eabe ler e escrever,
sabe costuras simples, sabe con
certar bem. .saldas aos Domingos
Ordenado 200S para cima, ft rua
do Camerlno 172, sob.. T. 43-2684

(48170)3

de 3 anos. Tratar ft rua Duvlvler
86 apart 21. Lido, a qualquer |
hora, paga-se Bem, (37401)3

PRECISA-SE 
de uma copelra e

arrumadelra, para casa de ta- \
mllla. Exlgem-se referencias, ft P. :
de Botafogo. 31;0. (66331)3

Almirante Gomes Pereira 38,
Urca. tel. 26-1623. (66566)3

PRECISA-SE 
de uma omprega.

da para pensão familiar para
dormir tambem; ft r. Visconde
Itau'na 151. sob. (37398)3

PRECISA-SE 
de uma ' Copeira,

para pequena pensko, 4 rua
Capltfto Barrfto 11-A, paga-se do
70S a 808. 3. Crlstovfto. (37371)3

PRECISA-SE 
de uma arruma-

delra que tambem tome con-
ta de uma creança em casa de
um casal que durma em casa dos

PREOISA-SE 
de empregada, na

rua Arnaldo Qulntela 30.
(62434)3

PRECISA-SE 
empregada para o

serviço de pequena família;
tratar 4 trav. Oliveira, 13. sobrado.

(63547)3
RECISA-SÊ"boa arrumadelra,
que tenha pratlca de pensão,

em casa cie família estrangeira;
paga-se bem; ft r. Paisandú, 59.

(48238)3
RECISA-SE mocinha de 14 a

15 anos, para serviços leves,
o que dê boas referencias; ft rua
Conde de BaependI, 89. (48242)3

pRECISA-SE de uma me-
nina'de 12 a 14 anos, para

um menino dc dois e meio
anos, e serviços leves; á Áv.
Marechal Floriano 13, apar-
tamento 401. (37Ba7)3
PRECISA-SE 

moça maior do 18
anoü, branca, honesta para ze-

.ar menino de ò ânus na ausência
dos pais, lidos diárias, ordenado
305, podendo dormir no local que
o apto. centro da cidade. Tel. 23-
6111, até ás 11 horas (37764)3

PRECISA-SE 
de uma moça para

copelrar. Prefere-se com pra-
tica.. Pens&o Amerlea; ft rua do
Costa. 50, 1" and.   (48296)3

RECISA-SE de uma copelra e
arumadelra, pira a r. Conda

de BaependI 4, apt. 12 Ordo-
nado lUUtf. fi:ügwin-õc inurm«yv>wá.

RECISA-SÊ do uma boa empre.
gada, para cozinhar e outros

pequenos serviços, ft r. Barfto de
Ipanema 9a, apt. 5. (66620)3

PRECISA-SE 
de empregada para

trabalhar na parte da tarde,
tel. 27-5483, 4 r. 12 de Maio 218.

(53366)3
PRECISA-SE 

de uma emprega-
da, para serviços lovcs de pe-

quena família, ft r. Itaplrú' 333,
c. 2. (53335)3

IJRECISA-SE 
empregada para to-

¦ do o sorvlço em casa de casal, ,
dormindo no aluguel; bom orde-
nado; ft r, 19 de Fevereiro, 46.
Botafogo. (37879)3

PRECISA-SE 
empregada para to-

do o serviço de oasal; orde-
nado a combinar; ft r. Volunta-
rios da Pátria, 83, c. 3, que dur-
ma no aluguel. (37584)3

PRECISA-SE 
empregada para fa-

zor serviço de um caaal me-
nor lavar, durma fora; trata-se A
Av. Salvador de Sft, 222; telefone
42-5552. (48278)3

PRECISA-SE 
moça para todo o

serviço em casa de pequenafamilia; que durma fora; ft rua
Dias da Rooha, 27, 3.° andar,
apto. 41, Copacabana, posto 4.'

(48282)3
PRECISA-SE 

de empregada para
serviços domésticos, para casal

sem íllhos; ft r. Navarro, 5.
(37671)3

PREOISA-SE 
de uma empregada

para lavar, cozinhar e arru-
mar, que durma íora, paga-se
1308; á r. da Passagem 227.

(42204)3

PRECISA-SE 
de uma arruma-

doira; A Praia de Botafogo 290
apart. 44. (62921)3

pRECISA-SE do uma emprega-
a da para lavar, passar e arru-
mar, nfto cozinha, ft r. da Abo-
llçfto 160. Engenho de Dentru.'

(53520)3
pRECISA-SE (le uma empregada;
¦*¦ á rua S. Francisco Xavier, 393.
que durma no aluguel. (53429)3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para sorvlço doméstico, menos
cozinhar, quo durma no aluguel;
ft r. Condo de Bonfim 280 sob

(62904)3
pRECISA-SE do uma ama-ssen
-¦* e serviços leves; à r. Jorge
Rudge 82. Vila Isabel. (62907)3

"DRECISA-SE rapariga multo sé-
patrões: ft r. Amaral 64 c. 12..An- JT ria para copoira-arrumadeira;
darei. Paga-se bem. "'",'''1 •

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da pari ajudar no serviço em
casa do família, â r. Santo Ama-
ro 97-_ — t53320>3
P"rECISA-SÈ 

de um emprega-
do para serviços domésticos e

lavagem de um automóvel, á r.
Professor Gablzo 115. (4213513

(37175)3

EMPREGOS
AMAS, ARRUMADEIRAS E

COPEIRAS

EMPREGADA 
— Precisa-w. paru

casa de pequena família quudurma no aluguel. Paga-=e bem.
Hilário Ribeiro 40, c. 7. Praça da
Bandeira. _3865U)3

A 
LUOAM-SE copelras, arruma-

delras, cozinheiras, ajudantes
de cozinha, domesticas em geral,
praticas e com referencias; ft rua
Rlachuelo n. 185. terreo. 22-5556.

(28441)3
LUOAM-SE domesticas limpos,
praticas e de confiança, para

casas do família, hotéis, pensões e
apaxts., podem escolher a rua da
Constltulç&o 59, sob., enceradores
garçons, copeiros, cozinheiros e
meninos tambem. Pedidos 22-5414

(68801) 3

A 
LUOAM-SE ótimas empregadas
domesticas, limpos, serias e pra-ticas para pens&o, hotel ou íamllla,

rapazes e meninos para limpezas.
Pedidos para 23-5464. Andradas 36,
2° andar. (66798)3

AIiUGAM-SE 
arrumadelras, co-

pelras, cozinheiras, lavadelras
e engomadelras, amas secas e to-
dos os domésticos; ft Av Poasus.
107, sobrado. Tel. 43-1848. Dcolln-
da e Silva. (868813

ALUGA-SE 
uma moça para tra-

balhar em apartamento, paraum casal sera filho;; ft rua das La-
ranjelras 17, «ala 26. (66244)^3

ARRUMADEIRA 
e copelra. para

casa de pequena família bra-
silelra, de alto tratamento, preol-sa-se de uma moça, com muita
pratica. Paga-se 150S e exlgem-se
referencias, entrar As 7 horas e
halr fts 18 horas.- Tratar ft rua D.
Ana 13. apt. 2. Botafogo, das 8 as
12 horas. (6234H3

EMPREGADA 
— Preclsa-so uma

ativa e de confiança, para todo
eerviço de casa pequera de pes-eoas quo trabalham fora, E' favor
aprceentar-se quem estiver om
condições. Rua S. Francisco Xa-
vier 84, caca 2, (48083)3
C^MPREGADA — Precisa-se do mo-aa clnha da côr, para ajudar o ser-
viço de casal, que saiba trabalhar,
referencias. R. dos Andradas 84,nP"J::_15' 2°- (48259)3
EMPREGADA 

— Moça prcclsa-sc
para todo serviço om casa do

pequena família de 3 pessoas. Rua
Prudente de Morais 277. Ipanema.

(53267)3
piMQREOAÜA —P reclsá-se piraaa família, bom ordenado, ft rua
General Caldwell, 275, Io. auaTel. 22-0734.  (37702)3
pMPREGADA para ajudante de*-* cozinha, prcclsa-se. paga-sebom ordenado, á rua Buenos Al
res, 177. sob.  (52119)6

ARRUMADEIRA 
— Preclsa-sc,

branca, para casa de um casal,
dorme no emprego. 4 r. General
Argolo 101, Sfto Crlstov&o.

(47906)3
RRUMADEIRA — Préolsa-se de

uma moça de família, para ca-
sa de tratamento. A r. Figueiredo
Magalhães 103. Copacabana.

(37304I3
A LUOAM-SE arrumadelras. co-"-pelras, cozinheiras, amas. la-

vadeiras. etc. com oratlea e re-
ferenclas, 4 rua da Constl',u:cfto
n. 84. 1° andar. Tel 22-4078

(35406)3
AMA-SECA para creança de um

ano; prefere-se menina até 18
anos; & r. Josò Hlglno, 280. casa
VII. Tijuca.  (66788)3

ALUGA-SE 
ínõçã põrtugüêja.

para cozinheira de forno e fo-
KSi; rndsreço, r. do Matoso. 187:
tel. 23-3120. (63402 )G

•piLAMENGO — Prcclsa-sc uma••¦ menina de 13 a 15 anos parasorvlços leves. Rua S, Salvador 43.

CiOVERNANTE 
- Oferece-se pa-* ra casa de tratamento, mova de

35 anos, brasileira, com . multa
paciência, prefere uma ou duas
creanças, dá-se referencia. Orde-
nade 3008 a 350?. é favor tratar
ft Av. Atlântica. 774. (53504)3
| ARANJEIRAS — Precisa-se dea-4 uma empregada, & rua Ale-
grete. 25. (41796)3
TVTOÇA boa apareneta, com boasA"'*- referencias, oferece-se para da-

OFERECE-SE 
UU empregada dc

còr branca, para todo o servi-
ço de um casal, dormindo no em-
prego Tratar ft rua Pereira da
Silvo 142, c. 11. Laranjeiras.

__!865?0)3
B'BREcKsÊ teuhora alemft,
para tcrylçc rte responsablllda-

de em hotel, tendo pratlca neste
ramo. Cartas para 53019. na por-
tarla de=tc Jornal. (53019)3

OFERECE-SE 
uma senhora com

um filho de um ano. para todu
o serviço de casal ou duas psssoas
com carteira. Rua Gago Coutlnho
n. 55. Tel. 23-3154. Válentlna

(48228)3

O 
PERECE-SE uma-arrumadelra
para arrumar e serv ços do cos-

tura; ft rua Pereira da SUva 114,
tel. 23-5833. (53460)3

OFERECE-SE 
uma arrumadolra

por hora, podendo trabalhar
das 7 às 17 horas, A rua das La-
ranjelras 51. c. 7. Tel. 25-5054.

(48303)3
FÊRECÍ£se" mina moça chega-
da de Portugal para casa de

família, para copelra ou arruma-
delra ou para ama-seca. Senador
Euseblo 400 Tel. 43-4729.

(66806)3
PERECESSE- moça" para arru-
mar e costuras finas, casa de

tratamento. Rua Paulo Barre-o 78
casa 8. (62984)3

PRECISA-SE 
de uma senhora

branca de mela Idade sem cóm
promlsso, para serviço de casal
modesto, serft tratada como pes-
soa da família, ordenado a com-
blnor; "ft^rf"Ncvé3 -Lefto-34, perto
das Águas Nazaré — Llns.

. (47147)3

PRECISA-SE 
di uma omprega-

da; ft r. Prudente de Morais
563, cosa 9. Ipanema. (47968)3

PRECISA-SE 
do empregada pa-

ra todo serviço. Inclusive co-
zlnhar, de prefernclo estrangel-
ra: & r. Joaquim Nabuco, 43,
apart, 52. Copacabana. (62543)3

PRECISA-SE 
de uma copelra e

arrumadelra para casa de pc-
quena familia; á Av. Pasteur 154
Botafogo. Tratar das 7 fts 12 lio-
ras. (37223)3

o^

<r\PEREOE-i?E uma moça portu-
guesa com pratlca do arruma-

delra para casa dc tratamento, dft
referencias, quem precisar é favor
procurar na Av. Mem de Sft 16,
sobrado. (53381)3

OFERECE-SE 
uma boa empre-

gada para todo o serviço cm
casa de um casal som filhos; &
rua Voluntar.os da Pátria 45, tel
26-7009. (53376)3

OFERECESSE 
uma copelra. ou

arrumadelra com longa pratl-
ca, dando referencias. Chamar 43-
2934. D. Rafada.  (53352)3

PERÉCEM^SE oopelraa, arru-
madeiras, cozinheiras, iavidel-

ras. rapazes e meninos. Tratar pe-
lo tel. 43-2303, Oeneral Daldv/cll
119. (42104)3

OPÈREÓE-SE 
uma empregada pa-

ra todo o serviço, menos lavar;
tr'efonar fts 8 horas, porá 25-1557.

(37606)3

OFERECE-SE 
uma moça para ca-

sa de uma pessoa só. R. José
do Patrocínio 63. (48265)3

OFERECE-SE 
uma moça portu-

. guesa com pratlca para copelrama do companhia de senhora só ou | ou arrumadelra em casa da fami-
novernante de creanças: nfto faz, na de tratamento: dft referencias;

para casa dc família de alto
tratamento, ord. mínimo 180S:
tem pratlca para duas creanças;
nfto lava nem passa roupas. Ge-
neral Severlano 64, quarto 32 —
Botafogo. _(62988)3

PRÊCISA-SE 
de multas sonhoras,

moçaa e meninas da roça e dos
Estados para empregos domésticos
em ótimas casos, de 803, 150$ a
2508. Venham com a roupa para
trabalhar hoje. R. dos Andradas,
36. 2° and. (86799)3

PRECISA-SE 
do multas domestl-

cas com urgência, do roça e do
Interior, moças, senhoras e meni
nas quo qulzcrem empregos ropldos
procurem r. da Constituição 60
sob. Ord. 80S o 250$. Trazendo *
roupa.  (66800)3

PRECISA-SE 
amas dc leite; ft

r. Marquês do Abrantes, 48;
Cosa dos Expostos. (012)3
PRÊCISA-SE 

de 
"arrumadelras.

copelras. cozinheiras, amas e
layadelras, ordenados de 80S000.
100S e 2008000. Tragam roupa; 4
run da Constltulçfto 84. Io andar

.(35406)3

PRECISA-SE 
de empregada para

todo o sorvlço de casal, de pre-
ferencia branca, rua Silveira Mar-
tlns 122. apt. 406. (47844)3

RÊCISA-SE de uma empregada
de boa ldado, para serviço de

uma senhora. Paga-se bom. Apre-
sentar-so 4 tarde, rüa Santa Crls-
tina 57. !i7ll?.'3
PRECISA-SE 

d-5 empregada para
serviços leves e gostando de

oreanças e com referencias; à Av
Atlântica 465A. apart. 21.

(62691)3
IJREpiSA-SE 

de uma menina, oté
¦ 14 anos, para serviços leves dt

um casal. Dft-se pasa. alimentação,
alguma roupa e pequeno ordenado
a combinar. Rui Bar&o de Itambi
66-A, ap. 5, Botifogo. Transversai
ft rua Faranl. (53044)3

RÊCISA-SE de arrumadelra de
côr branca e cem bôa aparen-

cia, em apartamento de solteiro: ft
rua Oliveira Fausto. 29. ap. 101.
Botafogo. Tratar das 7 âs 9 horas

(53041)3

cxlgem-se referencias; 4 Avenl-
da Copacabana, 1.267. (48073)3

PRECISA-SE 
empregado para tó-

do o serviço, menos cozinhar, e
que durma no aluguel; deseja-
qe.. moça. limpa. e. de ,.b.oa. aparen-
cia; trotar'4 r. Ministro Viveiros
de Castro, 104, apto. 12 (Copaca-
bana)._ (48068)3

P~RÊCISA-SE 
de copelra e arru-

madeira, 4 rua Sorocaba 219.
Botafogo. (62807)3

PRECÍSA-SE 
de uma emprega-

da para casa de íamllla, mui-
to modesta para cozinhar e lavar;
& rua Belo de S. Luis, 36 (66633)3

PRECISA-SE 
de uma mocinha

para arrumadelra e copelra,
que dê referencias; ft rua Campos
Sales, 139. (42.166)3

PRECISA-SE 
de uma mocinha

paro ama seca de uma crean-
ça; travessa Luclo de Mendonça,
29. Tel. 28-762C. (53482)3

questfto de viajar. Chamar 23-5454.
y_ (66796)3

MOÇA - Precisa-se, . do toda"a confiança, até 35 anos, lntell-
íente e forte, que durma no alu-
guel. para arruma: e tratar uma
doente, em casa tle casal estran-
gelro. Paga-se 200? Quem nfto ti-
ver multa pratlca do sorvlço e boa
recomendação é favor n&o ac apre-
sentar. Tel. 38-0542. R. 6. Rafael
15, bondes TIJuca esquina de
Conde Bonfim 1.280. (66742)3
\TENINA — Prectsa-se para to-"A mar conta de um menino de
4 anos e pequenos serviços leves,
ft rua S. Francisco Xavier 74,
coso 2.__ (52771)3

]\.TÊNI?TÃ de 14 a 15 anos — Pre-1T-* cisa-se pira ser-lços domestl-
cos em cs.-? do família; 4 run Ce-
pacabana 132, Leme-

ordenado 180$ a 200$: r. Teofllo
Ottonl 76, 2° and. Tel. "33-1365.

(48279)3
OFERECE-SE 

"uma 
senhora para

ama seca de creanças de 2 anos
ou mais. quo tem prafca. ordena-
do que pnguo bem: 4 rua Mar-
quês de Abrantes 147, quarto 11.

(31V39)3

O 
PERECE-SE uma menina com
12 anos para ama de creança

ou serviços leves em caea de fa-
mllla. Quem precisar dlrljarse 4
Travessa Mirando 8. Copacabana.

(66748)3
OFERÊCE-SE 

uma empregada
portuguesa, com pratica do

serviço, dando boa.* referencias,
para arrumadelra. c*m preferen-.cia pura frmiTa es* ran seira. Or-
OcnadT ?005, ã r>ia Parsnt. 14

PRECISA-SE 
de copelras cozi-

nhelras. arrumadelras e mocl-
nhas para boas c9sas e bons orde
nodos. Tragam roupas paro tra-
balhar. S rua R!n-huclo 155 ter-
re^ _ _ (28443 lt

PRECISA-SE 
de arrumadelras e

cozinheiras, conolras. amas se-
cas. lavadelras. enromadeiraa e to-
das as emprcgadai domesticas; ft
Av. Passos 107. sob Deollnda.

(12666)3
PRECISA-SE 

t-oa copolra e arru-
madeiro. Av. Paulo de Frontln

n. 204 _v  157402)3

PRÊCISA-SE 
de uma emprega-

da para todo o sorvlço de um
casal, paga-se bom ordenado, tra-
tar 4 r. Desembargador Isldro 33
easa 7. (4173313

PREOISA-SE 
de uma boa copei-

ro, branca o quo dê referen-
cias; 4 rua Marquês do Paraná
n. 49. Flomengc^ (57629)3

PRECISA-SE, para casa de senho-
ra só, de uma menina de côr,

de 12 a 15 anos; ft rua Montene-
gro, 75, terreo. (53476)3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para «rumar e lavar: ft rua
D. Maria. 60, ap. 30. (53478)3

PRECISA-SE 
de uma bôa copelra

e com bastante oratlea, para
pequena pensfti. Tratar ft rua
Had,d°cl5 Lobo,_35. (48165)3

P~RÊCISA~SE 

~ 
do uma copelra

com pratlca de oens&o: ft rua
Frei Caneca, 121, sob. (66679)3

RECISA-SE copolra com pra-
ticã f<ft pensSo; ft r. Miguel

Couto, 135; antiga dos Ourives.
(37576)3

PRECISA-SE 
de um» arrumadel-

ra e copelra. só serve com pra-
tlca, ordenado 100$, A r. General
Oanabarro 359, tel. 28-4161.

(42123)3
RECISA-SÊ* de moça de 16 o 18

anos, para sorvlços de peque-
na famlla, A r. Engenho de Den-
tro 123. (4208^)3

PRECISA-SE 
de duas emprega-

das, uma cozinheira e outra
arrumadelra, por hora, & r. Gou-
lart 62, apt. 52, Copacabana.

(42071)3
RECISA-SE de uma mocinha,

para ajudonte tío-cozinha, 4
r. Sete de Setembro 190. 2° and.

(42052)3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da asselada para cozinhar o
trivial variado e lavar peças le-
ves para pequena familia; íi run
Bamblna 16. Botafogo. (6;39713

PRECISA-SE 
ac arrumadeira

com pratico . de pensão, pc-
dsm-so referencias e carteira, luv-
tll se apresentar se não for com-
petente; Pensáo Florencla; & r
Figueiredo Magalhães 22. Copa-
cabana. . . . 

' (62tjg9)3
pRECISA-SÊ de arrumadeira.
a branca, para algumas horas
durante o dia, com experiência, á
rua Leopoldo Mlguez 40, apart
306. Pode-se apresentar tias 7 aj
21 horas. (48182) d

PRECISA-SE 
de senhora de mcln

Idade, para ama-tcca, de uma
menina do mês e melo, nâo dor-
me com a menina, dar-se-á bí::i
allmentaçfto, casa e comida, pu-
rém só se pagará 603 mensais, a
rua Delgado de Carvalho. 51, flin
de Had. Lobo. 143138);(

RECISA-SE do senhora ou mo-
ça que dê sólidas referencias

para cuidar do arranjo geral cm
apartamento de pessoa só, em Co-
pacabana. Tratar na rua Uruguai-
ana 26. (Perfumaria). (.63915)3

PRÊCISA-SE 
de senhora para

todo o serviço de pequena fa-
mllla, quo dê referencias e durma
no aluguel, 150$. Rua Oago Cou-
t nho 63. (37540)3

PRECISA-SE 
de , moça bronca,

prefere-se portuguesa, para
serviços em casa de casal, & r. Soa-
res Cabral 61, Laranjeiras.. '

(37334)3

»RECISA-S1^ de uma arrumadel-
ra que 

"l referencias; A r.
Antônio
27-1675.

Vieira 28. Leme. Tel.
(62924)3

(37212)3 Tel. 26-096S

PRECISA-SE 
de uma emprega-

do moço, ou senhora, casa de
família: 4 r. dos Inválidos 65 ca-
si 15. Rodrigues. (47664)3

PRECISA-SE 
empregado:'- A rua

Rnmlro Magalhães, 20. apto.
102. Eng. de Dentro. (52822)3

PRECISA-SE 
de uma senhora

até 35 anos. que nfio tenha II-
lhos. paro tomar conta de uma
casa, que dê boas referencias, pre-fero-se branca. Trata-se 4 rira Ta-
barari 692. antiga 30. Braz de
Pina, das 8 fis 15 horaa. (57370)3

PRECISA-SE 
de uma menina de

-0 a 13 anos. Prefere-se che-
gada do interior ou portuguesa *
r. Gratld&o 193. ou no trmarem
ao lado. _J4763213

PRECISA-SE 
de uma mocinha,

pen serviços leves, pedem-se
referencias. 4 r. Campos sm--í 82

(3S98213
pRFCISA-SE de umo ama seca.
* qu? ípja b-anca ou mulsta
clara e otrc aareFea-t* hoas raf*-
r?nclís: 4 r>"* Copacabe-'- 2'c.

PREOISA-SE 
de pratlca copelra

e arrumadeiro branca ou par-
da, dando Informações: ft ru»
Raimundo Correia 29. Copaca-
bana. (57665)3

PRECISA-SF 
de uma copolra que

entenda do serviço e durma
no aluguel, A ruo da Olorla 52.

(3685213
RECISA-SE moça honesta para
todo o serviço de 3 pessoas sem

luxo. ord. 80$. Dormir no empre-
go; rua Barfio de Santo Ângelo
123. perto da ruo Dias da Cru»..

(53204K!

PRÉCÍSÃ^SE~de 
copelras,*arruma-

. delras. cozinheiras, lavadelras.
meninas e rapazes: trocam roupa,
r. Oeneral Caldwell 119. (36829)3

P~ 
ÍECISA-SE uma empregada pa-
ra todo o serviço de um casal:

rua Aroxft 504. op. 12. 2o nnd. —
Grajaú. (6259413

PRECISA-SE 
de boa empregada

branca para arrumar e copei-
rar. com bastante pratlc*. para
casa de pequena família.' Exigem-
se referencias, quom nfio estiver
em condições é favor nfto se atire-
sentar, rua Fonte'da Saudade 272
Lagoa Rodrigo de Freitas.

(4189813
RÊCISA-SE 

"de 
uma"empreg3da

para serviços domésticos. 4 rua
Senador Pompeu 41, loja.

(41896)3
PRECISA-SE 

uma empregado pa-
ra todo o serviço em ca*a de

casal, e dormir no aluguel: ft run
do_Rezenüe 37-A. (41859)3

PRECISA-SE 
"de. 

uma moça para
cooelra e mais serviços leves:

rua Santo Alexandrina 144.
(66494)3

PRÊCÍSA-SE 
de uma empregada

oara todo o s?rvlco em casa
de família de 4 pessoas Tratar
4 r. Tenente Costa 157. Todos os
Santos. (83133)3

PRECISA-SE 
de uma moça para

todos os serviços de casa de
família, menos oozlnh»r; A r.
Evaristo da Veiga 147. Tel. 42-
2513. (37520)3

RECISA-SE de uma arruma-
delra para pequena família.

Trata-so 4 r. Mario Barreto 6.
(62944)3

P—RECISA-SE 
de uma emprega-

danara um casal cm pequeno
apart., que saiba cozinhar o tri-
vlal fino n arrumar. meno3 la-
var, ordenado conforme se com-
binar: ft r. Paisandú' 245, apart
2. Tel. 25-3791. (42201)6

PRECISA-SE 
do moça oduoado

para copelra e arrumade'ra, ft
rua Sampaio Viana 96. _ (37752)3

PREOISA-SE 
de uma arrumadel-

ra com pratlca de hotel: A rua
do 'Cateto 44, (37753)3

PRECISA-SE 
defuma moça-para

ajudar em todos os serviços,
A travessa Dr. Araújo 33 — Ma-
toso. (37758J_3

P~RÊCISA-SE 
de uma mocinha,

com boa letra. Foto Artur, A
r. da Carioca_29. (66629)3

PRECISA-SE 
de uma menina pa-

ra tomar conta dc uma crean-
ça; á rua Visconde de Itaúna 139.

; ¦ (37733)3
RECISA-SE de senhora de ->on-
fiança para serviços do peque-

na família; i rua Marquês de OUn-
da 90. com o portero. Pcdom-se
referencias. (37743)3

PRECISA-SE 
do uma arrumadel-

ra: ft rua Cândido Mendes 32.
(37732)3

PRECISA-SE 
do uma emprega-

da, para casal, que saiba eo-
zlnhar, lavar e passar. Tratar ft
r. do Rlachuelo 257. (42152)3

PRECISA-SE 
de uma creada. '"ra-

tar 4 rua do Cateto 93. cosa 6.
_______ (57635)3

RECISA-SÊ~do uma mocinho.
- até 15 anos. para pequenos

serviços c que seja seria, ft r. Po-
dro Amerlco 58, apt. 0. 2» and.,
Oatete. _ . (66635)3

P~ 
RECÍSÁ^SE~^e— copelras, arru-

nvsdelras, cozinheiras, ajudan-
tes de cozinha, domesticas cm go-
ral, tragam roupa, ft Praça da
Bandeira 53. sob^ (66637)3

RECJSA-SE do empregada bran-
ca, cm casa de pequena fami-

11-A, & r. Conde de Bonfim 121-A,
o. 1. (42149)3

PRECISA-SE 
dc uma empregi-

da. para o serviço de um oa-
sal. que durma no aluguel. Po-
dem-se referencias, ft rua Barfto
do Bom Retiro 345, c. 21.

(42165)3
RECISA-SE de moça forte e sa-

dia, para copelrar, arrumar e
cuidar do 2 meninos que Já váo
á escola, casa de pequena fami-
Ua. Tratar á r. Gomes Carnel-
rn 134.C. II Copacabana, tol. 27-
2944. (62857)3

PRECISA-SE 
de uma empregada

para serviços domésticos, atft
18 anos. que vcuha com ,um res-,
ponsavel. Ordenado 60S; '4 rua 7
de Setembro, 195, 2° and., ou um*
cozinheira do trivial.  (37622)3

P~~RÊcTsÃ-SÊ 
empregada compe-

tente, sem • compromissos, para
todo o serviço de casal estrangel-
ro de tratamento, para dormir no
emprego; bom ordenado: exlgom-
se referenoias; ft Av. Atlântica,
426. apto, 11. (37457)3

RECISA-SE menina á r. 7 tíe
Setembro, 83, sala 2, 1." an-

dar; tratar com Mme. Eiza.
(37452)3

RECISA-SE empregada para
serviços de pequena familia; »

r-Itaplrü, 283, apto. 2. (37483)»
RECISA-SE empregada para pc-
quena família; ft r. Homem cie

Melo. 84. Tijuco. (37496)3

PRECISA-SE 
senhora, para cm-

pregada em casa de casal sem
íllhos: 4 r. Dr. Nunes, 248, c. 2.
Olaria. (37431)3

PRECISA-SÊ, para ajudar em
serviços domésticos, de uma

pessoa de mela idade que dur-
ma íóra; Catete, 107, 1.° andar.

(37510)3
RECISA-SE de uma empregada

para todo serviço menos cozi-
nhar, em casa de um casal: ft rua
Soares Cabral, 37. (42107)3

PRECISA-SE 
de uma bôa arru-

madeira com bastante pratlca
e que saiba lêr: á rua do Catete.
84/sob. (42150)3

PRECISA-SE 
de copelra e arru-

madeira, que salb» concertai
roupa. 4 rua Miguel Ferreira. 170
Ramos. Quem nílo estiver em con-
diçôes é faver nüo se apresentar.

(42181)3

PRECISA-SE 
de moça para co-

pelra e arrumar, que durma
fora, 4 rua Conde BaependI, 4.
apart. 31, 3o. and. Flamengo.

(42188)3

(42130)3 ap^rt. A*.

pRECISA-SE de uma emprega-
*¦ di de qualoucr lde.de. porem,
do toda confiança para cozinhar,
lavar e tomar centa de xima cre-
pn*:: pari ce.'\ d* m r?_?.l oue
trab.'"hs fora. Tratar 4 r. Rlachue- ' cre- -"s íamllla

PRECISA-SE 
de empregada, po-

ra apartamento, de duas pes
soas. fazendo todD serviço, menos
lavar. Ordenado 75S. 4 rua Lu-
cio de Mendonça. 73. opart. 102.

(53500)3

PRECISA-SE 
de empregado pa-

ra ajudar noa serviços de cana
e uma creança. ordenado 120$.
Exleem-se refcrenclp.5. prooisa-sc.
tambem de uma boa lavadelra. te-
lefone 27-3641. (4202813

PRECISA-SE 
de uma moça por-

tuguesa, nara arrumar e co-
neira?. 4 r. Constante Ramos 70.
Tel. 27-1832. (42041)3

PRECISA-SE 
do uma moea para

port*'*^ rta cp*"'* \ r B"***?^ de
Petropolls 45, casa 39, apart. 3.

(47979)3
RÊCISÃ-SE dg uma menina, de

i:

PRüCISA-SE 
de uma copelra e

arrumadolra.i com pratlca pa-
ra casa de íamllla, 4 rua Sousa
Lima. 48, em Copacabana.

((42184)3
PRECISA-SE, 

de empregada, qu-
durma no aluguel, para quatro

pessoas 4 Av. Mem de S4, 60, eob.(42176)3

PRECISA-SB 
de uma mocinha,

para limpeza e serviços leves
para começar hoje. não aceita-se
de cor; 4 r. Pedro Américo 14B.
apart. 13. Tei. 42-10Bti.(37711)3

PARA 
arrumadelra, pouco sorvlço,

precisa-se, A rua Oeneral Caíd-
well 167, sqb_._ (53279)3

S~ENHORA 
— Oferece-Ee para ar-

rumar apartamentos, por hora.
ou tomar conta de casa, sabe cos-
turor. dando referencias, telefo-
nar para 25-0108. (431911')

PRECISA-SE 
do uma copelra com

multa pratico de pensfto: A r.
do Catete 101, sobrado. (3770«i)3

RECISA-SE menina para ser-
vlços leves de pequena foml-

Uo: 4 r. Conde de Bonílm. 964.
. (62817)3

PREOÍSA-SÊ""de~ 
empregada para

serviços do pequena íamllla:
4 r. Conde de Bonfim. 964.

(62818)3

PRECISA-SE 
ama-seca para me-

nina de 5 anos; exlgem-se re-
ferenclas: nfto se atendo pelo te-
lofone; ft- r. Bamblna, 37.

(48122)3

2 a 14 anes, nara c?sa de fa-
mllla: A rua Penhor de M->tczl-
nhos. 133-A. Estaclo. (37639)3
!_>RECISA-SE fs rm\ mocinha

piu**»T ffv^nci l?".'cs. ruik.

(53067)3 lo 27, apart. 29. (53121)3 da, 83.
4 rua Her—

(62971)3

PRECISA-SE 
moça branca para

lavar e copelrar: & r. Profes-
sor Gablzo. 105. TIJuca. (48101)3

PRECISA-SE 
moça para serviço

de casa. paga-se bem; e uma
pospontadelra paro levar serviço
para fora. urgente: ft r. 18 de
Outubro, 81. (48096)3

SENHORA 
educada, culta, n»'«

ldado, trabalhadelra e multo
modesta, deseja colocar-se em casa
de família com um ou 2 fllhlnhos
sendo multo amorosa, nio fazen-
do quest&o de Ir para fora. Mas e
com urgência. Peço a fineza de
entender-sc na rua André Cavai-
cantl 97. dás 8 horas em diante.(42029)3

19n<£ — Preolsa-se uma empre-
x£U.? gada para todo serviço do
um casol, menos lavar. Durmo ló-
ro. Rua Pedro Amerlco 109. Ca-
tete. (53286)3

LAVADEIRAS E
ENUOMADKIRAS

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da para todo serviço de um
casal, preíerc-re que durma no
emprego, ordenado 80$; 4 r. do
Itoplru'_289 0^4; (48225)3

PRECISÃ-SE 
dê empregada com

referencias, oora arrumar, co-
pe!r?r <* encerar: à. *ua Campos
Sales. 44 (62862)3

EMPREGADA 
trazendo imãs te-

ferenclas de sl, multo dosemba-
raçoda no serviço, assolado, lovan-
do engomando e todo trabalho de
casal e 3 filhos: ordenado relativo:
rua Cachambi 283, Meyer (48123)4

LAVADEIRA 
- Prcclsa-so, paru

duas pessoas, que saiba engo-
mar ternos e arrumar. Ordenadu
100$, salda todes os Domlngoe. ft
Av. Pasteur. 63.' Botafogo. Juu-
to da Policlinlca. Trotar hoje fts
12 horas. (53178)4

L"AVADEIRA 
— Em casa de pe-

quena famlllo. preclsa-sè. pa-
aa-se bom ordenado. 4 rua Sia
Francisco Xavier, 973. (41837)4

AVANDÊRIA — Preelsa-se de
passadelras, & rua da Pasía-

gem, 173. Botafogo. (66663)4

LAVADEIRA 
— Pwcisai-se. que

durma no emprego: & rua Pi-
guclredo_Magalh&es^ 93. (62801)4

L""AVADEIRA 
— Precisa-se de boas

ternlstas e comlselras, «6 acel-
ta com bos, pratlca: r. VUconde
állva 91. Lav.vnderla Brasil; poga-
__ bem. (88881)4

AVADEIRA — Prec'sa-es do
uma perfeita lavadelra para.

casa de família de tratamento; 4
rua SSo Francisco Xavier 324.

„:_ - '.-•¦«•?*^9&MW'^!
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OFEREOE-SB 
tuna eenhora chi-

g*da ho dloe de Portugal, *a-
bendo lovar o cozinhar para ciso
de famlUa; falar com D. Maria.
Conde de Leopoldina 336, S. Crie-
tov&o._ (6237314

0~FEREOE-SB 
tuna senhora para

lavadelra ou arrumadelra ou co-
pelra; tratar r, Leandro Marllns 66,
quarto 7. (57604)4

PRECISA-SE 
do lavadelra o cria-

da para pequena fomlllo; & r.
Baronesa do Bngenho Novo, 73.
23-0250. (36011)4
TJRECHÍA-SK Ha lavadelra; & r.
A s. Franclaoo Xavier 43.

(37218)4
REOISA-SE lSvadolra; A rua
Marques de Abrantes, 111.

. (66745)4

PRECISA-SE 
de engomadelras pa

ra trabalhar na fabrico; & rua
Senhor dos Posos, 59. (37294)4
¦pRECISA-SE de uma empregada
* para lavar e arrumar a casa; á
rua Pedro I, 51. sob. (48164)4

PRECISA-SE 
boa lavadelra que

durma no aluguel: & Av. Ma-
racanfi. 1.456 (Mudo). (37596)4
X>ESSOA seria, do cor( 39 anos,

com multa pratica e boas re-
ferenclas. procura caaa do trata-
mento. Owleoado 2508. Informa-
çóes na Agencia Inglcza. Tcl. 27-
4260. (62945)4

BIBCISA-SB de uma emprega-
do, porá lavar e passar, e aju-

dar em algum serviço, que durma
no aluguel. Ordenado 80$. á r.
S&o Januário 169, S. Cristóvão.

(53337)4
PRBOISA-SE 

de uma emprega-
da, para lavar e oozlnhor, que

durma no alueuel, ordenado 120S.
á r. Plratlnl 93. (53346)4

PRECISA-SE 
de uma lavadelra,

poro trabalhar durante o dia,
tratar A Av. Rainha Ellzabeth 243.

(63324)4
DRBCISA-SE de uma emprego-
¦t da. para lavar, passar, para, pe-
quena íamllla, k r. Duque de Ca-
xlas 117, Vila Isabel. (62854)4

COZINHEIRA — Precisa-
sc para casal, dc uma boa

lavo e dô referencias. Dor-
mo no aluguel. Rua Santa
Clara 252. Copacabana, até
ds 14 horas. (48119)0
COZINHEIRA 

— Para casal pre-
clsa-se á rua Enes de Sousa,

6. Apart. 301. TIJuca. (48000)0

COZINHEIRA 
— Casal sem íllhos

precisa uma moça para cozi-
nhar o serviços leves; rua Borda
do Mato 179, Grajaú, (48116)6

OZINHEIRA — Preclsa-so dê
uma, que durma no aluguel, k

rua da Estrela, 22, (42175 )C

COZINHEIRA 
— Prcclsa-se, casa

de casal, á rua Nascimento
Silva, 453. — Ipanema, (53310)6
COZINHEIRA — Precisa-se á rua
'-'Raul Pompolo. 195. o. 21. Tel.
27-1539 — Copacabana. Faro dor-
mlr no aluguel.  (53494)6

COZINHEIRAS

ALUGA-SE 
uma cozinheira de

cor. de trivial fino e variado
dormindo no aluguel para casa de
famlUa de tratamento, ordenado
1808; A r. Ipiranga 44, casa 14.
Laranjeiras. ' (37262)6

ABR/UiMAIDEIRA-cozlnihelra 
—

Senhora estrangeira, precisa
de uma devendo lavar alguma
roupa e dormindo íóra; exigem-
se referencias; paga-se bom or-
denado: tratar A rua das Marre-
c»s 30, apart. 607, das 8 ás 12
horas. (41814)6

ALUOA-SE 
uma cozinheira do

trivial ílno. só para cozinhar,
ordenado de 180* a 200$, á r. Se
nador Euzeblo 546, 2o and.

 <37481)6
,i A WTGA-SE uma boa cozinheira'•3-do trivial fino, bom ordenado.
General Polidoro 316, caso 2.

, (37762)6
(COZINHEIRA — Precisa-

se de uma perfeita de
forno e fogão e que arrume
a casa para familia de qua-
tro pessoas. Paga-se bem e
exigem-se referencias. Tra-
tar das 8 ás 10 horas, á rua
Afonso Pena 143. E' favor
n&o se apresentar quem não
estiver em condições.

(52729)6

COZINHEIRA — Preclsa-so, com
*-* pratica, cosa do famlUa, á rua
Clarlsse índio do BrasU 47, trans-
versai á Marquês de Abrantes. —
Botafogo. (62808)8

EMPREGADA 
— Prcclsa-se com

pratica de cozinha e pequenos
serviços de cosal c que durma no
aluguel, á rua Aureliano Portugal
38, terreo. Tel. 48-2419. Exigem-
so rererenclus e que tenha pratl-
ca de cozinho. (53252)6
Tl/fOÇA educada, ótima cozinhei-
"A ro, deseja empregar-se em
uma cosa de ísmllla. dando preíe-
rencia no Meyer, pode ser pro-
curada á rua Jooqulm Meyer 163,
coso 4, com,Severlno, (42213)6

rWiEClSA-SE empregada para o
* serviço oasal, cczlnhar e pos-
sar roupa a ferro, c quo durma no
aluguel; rua Clemente Palc&o 38,
TIJuca. Traaversol a José Hlglno.

(37-360)6

PREOISA-SE 
de uma cozinhei-

ra; á r. Had. Lobo 872.
141764)6

PRECISA-SE 
de empregada quo

saiba bem cozinhar a que
durma no aluguel; k r. Tavares
Bastos, 6, apto, 14. (37455)6

PRECISA-SE 
cozinheira para co-

sol; prefere-se branca, que
durma fora; A r. Sen. Eusebio,
28, loja. (37609)6

PRECISA-SE 
empregada para

cozinhar e lavar, em caia de
pequeno fomllla: ordenado 808000
mensais; A r. Pontes Correia, 114,
sobrado. (42018)0

ALUQA-SE 
cozinheiro de íorno

e fog&o, dáo-se referencias; pa-
ra caca de tratamento; ordenado
2006; A r. Marquesa de Santos, 19,
c 1. Largo do Machado. »

(53122)6

OFERECE-SE 
uma cozinheira

com pratica' do trivial flnd ou
serviço de um casal, ou famlUa
alemá, tem carteira é referencias,
tratar á rua Sfio Clemente 165,
c. 12, das 9 âs 13 horas. Botafogo.

(57388)6

O 
PERECE-SE uma cozinheira de
côr para o trivial fino e varia-

do paro colcglo, cnsa de pasto ou
casa de famll a de tratamento; á
rua Honorlo de Lemos 44. Bota-
fogo. (47928)6

OFERECE-SE 
umo moça para

cozinhar o trivial, lavando al-
gumas roupas, ou então, para co-
pelrar e arrumar em casa de pe-
quena famlUa. Ord. 150S. chamar
Jovellno. Tel. 43-6624. (62764)6

OFEREOE-SE 
uma moço para co-

zlnhar o trivial para pequena
famlUa ou casal sem íllhos, dorme
íora, dá referenclos, á r. Amai-
do Qulntela 79, Botafogo.

(53238)6

COBINHEIRA 
— Precisa-se para

todo serviço de um cosol. Exl-
gem-ee referencias. Bulhões de
Carvalho 128, caso 9. (53046)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se bem

apresentada para o trivial fino
B serviços leves, ordenado 1608 —
Tratar das 8 ás 10 horas. Senador
Vergueiro 92. Ap. 703. (53247)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se de

uma, branca, para casal norte?•americano, sem íllhos, residente
aa Gávea. Paga-se bem. Tratar b.'rua do Ouvidor, 76, loja, das 9'ás 17 horas. (47946)8

OFERECE-SE 
uma cozinheira do

trivial fino para casa de íaml-
Ua de tratamento, dando boas re-
íerencias o que durma íoro; á rua
do Catete 122, sob. Tel. 25-3247.

(53470)6
FERECE-SE uma cozinheira
para casa de fomllla de oito

tratamento, é favor telefonar para
25-1456. (42209)6

PRECISA-SE 
cozinheira que sal-

ba cozinhar, para pequena ía.
mllla; paga-se bem; á r. Profes-
sorjGablzo, 115. (42134)6

PRECISA-SE 
empregada para

todo o serviço de casal; é pre-
ciso qua saiba cozinhar multo
bem; á r. Ronald de Carvalho, 15,
opto. 254. Lido. (37543)6

TJRECISA-SE do uma perfeita co-
a zlnhelra, no r. Clarlsse índio
do BrasU, 10, Botafogo. Paga-so
bom. (MM?) 8

PRECISA-SE 
de empregada para

cozinhar e mols servlçoa, Um-
pa e que durma. íora. A r. do Rla-
ohuclo 357-A, sob. (53363)6

PRECISA-SE 
de uma cozinhei-

xa, para o trivial, dormindo em
cosa ou fora, A r. Mlarlo de Alen-
cor 27. Tijuco. (53278)0

PRECISA-SE 
de boa cozinhei-

ra. Paga-se bem. Exlgom-se
rencias, á r. Joana Angélica 250.
Ipanema. (48013)6

PRECISA-SE 
dê uma pofíelta co-

zlnhelra, n&o dorme no alu-
guel, á r. Paulo de Frontin 99, Io
and. (42087)6

PRECISA-SE 
boa cozinheira, ca-

sa de pequena íamllla; A rua
Barfio de Itapaglpe, 100. Rio
Comprido. (37548)6

PRECISA-SE 
cozinheira para ca-

sal sem ÍUhos: pago-se bem;
á r. Barfio da Mesquita, 1107.
Praça Verdun. . , (53396)6

PRECISA-SE 
cozinheira do trl-

vlal fino, para casal de tra-
tamento, que íoça outros serviço»
e que durma no aluguel; paga-
se bem: nedem-se referencias;
tratar depois das 9 horas: A rua
do Russell, 102, apto. 402.

 (53304)6
PRECISA-SE 

de empregada para
ajudar na.cozinho e mnls al-

guns serviços; A r. Vise. de Itau-
na, 173, c. 11. (62809)6

PRECISA-SE 
cozinheira para o

trivial de casa de famlUa; pa-
ga-se bem: tem quarto para em-
pregados; tel. 28-8045, r. Maxwell,
168;  (53545)6

P~~ 
RECISA-SE de cozinheira com
pratica de pensfio; á r. Tone-

leros, 210, c. 15, Copacabana.
(48092)6

PRECISA-SE 
de cozinheira do

trivial fino para família de
tratamento o que durma no alu-
guel; á rua Bamblna, 158. Tel. 26-
5305. (53275)6

OFERECE-SE 
uma cozinheira de

íorno e fogfio, dando Informa-
çóes. ord. 200S. Fernandes Gul-
marâes 29, casa 6. Botafogo, te-
lefone 26-0912. (53354)6

OFERECE-SE 
uma boa cozinhei-

ra do trivial ílno e variado o
outra de íorno o fog&o, e uma boa
copelra arrumadelra dando boas
referencias, tel. 42-1099. (48247)6

0FERECE-6E 
umo moço portu-

guesa para cozlnhor, sabendo o
trivial; rua Silveira Martins 116.
Catete. (42056)6

OFERECE-SE 
cozinheiro para

oasa de íamilia de torno o fo-
gfto, e íaz mais serviços, nfio en-
cora, dorme íóra,. multo llmpa,
ordenado 2008000 dé boas roísren-
olos, k rua Pereira da SUva 114,
tel. 26-5833. (62816)6

CIOZINHEIRA 
— Precisa-se uma

' para o trivial fino e pequenos
serviços leves, em residência de
casal do tratamento. Tratar: Ro-
nald de Carvalho 54. Apart. 22.
Lido. (37264)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se boa e

que faça os demais serviços de
pequena famlUa. Exlgem-se refe
rencias. Av. Atlântica 434, ap. 3V

(62417)6
COZINHEIRA Proclsa-se para

o trivial fino e serviços leves.
Av. Henrique Dumont 149. Ipane-
ma. (62545)6

COZINHEIRA 
— Prcclsa-se para

rua Had. Lobo 304, casa 31.
__(37301)6

COZINHEIRA 
—. Precisa-se uma

boa, do trivial ílno, para casa
de pequena famillo. dormindo no
aluguel, ordenado 1208. Av. Copa-
cabana 1126, ap. 21. (37259)6

COZINHEIRA para trivial ílnls-
slmo, paga-se bem. Exlgem-se

referencias, apresentar-se A rua
Domingos Ferreira 119, 4o andar,
apart. 4.  (41848)6

OFERECE-SE, 
sem compromisso,

para cozinhar o trivial fino ou
lavar e uma mocinha poro arru-
mar. em casa de famUla, das 7 ás
17 horas, tem reíerenclas; k rua
Voluntários da Pátria 477, quar-
to 32,  , (62814)6

OFERBCE-SE para dama de oom-
panhia ou governante em casa

dè tratamento, senhora de mela
Idade, com alguma lnetruçáo. Tra-
tar r. General Eevsrlano. Tel. 26-
6856. (68419)6

!o de cozi-
pensfio, tel.

(42037)6

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

e uma moça para tomar conta
dc uma menina; á rua Coronel
Rangel, 20: (53378)6

PRECISA-SE 
dé uma bôa cozi-

nheiro p?ro o trivial fino e
variado, dormindo no aluguel,
servindo k mesa e lovando roupa
meuda. Tratar á rua Gustavo
Sampaio, 86, ap. 402. (53476)6

PRECISA-SE 
de boa cozinheira

de mela Idade, dormindo no
emprego, para um casal. Paga-
se bem, só para cozinhar. Tra-
zendo referencias. Tratar á rua
da Universidade 76, Barfio Mes-
quita, das 8 horas as 12 horas."* (42190)6

DRBCISA-SE de cozinheira, A
A rUa Coelho Neto, 46. Laran-
Jelras. J*ü?°!.8

RECISA-SE de uma cozinheira
de íorno e fogfio, que durma

no aluguel e traga referencias, pa-
ra caso de tratamento, k r. Pai-
sandu'. 408. WÊÉÊkW (42156)6

PRBOISA-SE 
de cozinheira do

trivial fino e variado, que dur-
ma no aluguel, ordenado 1808, A
Av. do Exercito 99, S. Crlstovfio.

(66653)6

PRECISA-SE 
rapaz até 15 nnos,

para pens&o; A r. dn RoscacU;,
14. (40241)0

BARBEIROS

Tt/TOÇA cabeleireira, preclsa-sc por"A uns dias, porá cortar e pen-
toar; paga-se bem. CabelcUelro
Sena. R. Campos da Foz 48, Rio
Comprido. (36863) E1

ALIZADEIRA 
a pente, precisa-

se com multa pratica para sa-
I&o de grande movimento, náo es-
tando em condições de dor de-
monstroçao do seu desembaraço,
náo se apresente; A r. Visconde
PlraJA 139A. Ipanema ou A r. da
Passagem 16. Botafogo.

(66631) El

BARBEIRO 
— Precisa-se para

AmanhA e Sábado, k rua Baráo
de Mesquita 085, paga-se 228000.
Tel. 38-2120. (4206-3) El

BARBEIRO 
— Preclso-se de oll-

ciai para Sábado, paga-se 178,
k rua Iblaplna 23. Olaria.

(62790)E1
BARBEIRO 

— Preclso-se de bom
oficial, para efetivo, á ruo Bo-

rata Ribeiro 389. Tel. 27-9433. com
o Sr. Antonlo, (53501)E 1

PRECISA-SE 
de um oficial bar-

beiro, paro efetivo; & ruo Jo&o
Romarlz, 716. (82832)El

T>On.DADBlRAS n mio qu« «ajamA* perfeitas — Prcciaa-se á rua
Itaplrú 283. (37482)E3

COLARINHEIRA3 
— Preclsa-so

com protlca, para fabrica do
roupas broncas, e dá-se trabalho
Fora 

fazer cm coso, rua do» Inva-
Idos 114, lojo. (S3377)E3

PRECISA-SE 
bom Jardlnelro, de

protorenclo cosol som filhos,
para trabalhar em casa de faml-
lia em 8. Lourenço, Mino» Cie-
rol»; pedem-so referencias o tro-
tar á r. Professor Valadares, 30,
Orojaü; tel, 3B-4360. (53372) E4

PREOISA-SE 
de uma boa cozi-

nhelra, A r. Botucatú* 96,
Grejau\ (48163)6

RECISA-SE de empregada pa-
ra cozinhar, que durma no

aluguel, com referencias, á r. Des-
embargador Izidro 36, e. 4.

__ (62845)6
P~RÊCISA-SE 

de uma empregada
que saiba cozinhar e arrumar

para pequena família; & rua Se-
nador Dantas 19, apto. 410.

(37742)6
(ROCURA-SE ôtlma cozinheira. &

ruo Conde de Bonfim, 980-A.
(53461)6

DRECISA-SE de cozinheiro com-
A petento, que faça mols servi-
ços de uma eenhora só, k Av.
Copacabana 1126, apt. 82.

(53462)6

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

e um ajudante de cozinha, A
rua Buarque de Macedo 62. Fia-
mengo. (37747)6

cozinheiro-
chefe; A rua Harmonia, 19.

(62973)6
pRECISA-SE de um

PREOISA-SE 
de uma bóa cozi-

nhelra de forno e fog&o, que
seja asselada e ligeira, para pen-
sfio; A ruo Afonso Peno, 63.

(62969)6

PRECISA-SE 
de uma bôa cozi-

nhelra; á rua S. Francisco
Xavier. 759. (66667)6

PRECISA-SE 
de nolznhelra que

lave alguma roupa; á rua So-
rocaba, 279. (48176)6

PRECISA-SE 
de uma empregada

• para cozinha s.mples e mais
alguns pequenos serviços. Pedem-
se referencias; á rua Haddock Lo-
bo, 37. (53283)6

O 
FERECE-SE
nha para h<

28-3090.

OFEREOE-SE 
o&eimJielira de for-

no e fogáo, ordenado 2008; á
nia Oeneral Glioertò 16, tel. 25-
6031. (37685)6

OKERECE-SE 
um* Senhora, para

trivial variado, para casa de
pequena tamllla, que seja de tra-
tamento. Dormindo íora. Boas re-
teronclas, tendo carteira prof Is-
clonal. Sorocaba, 518. (53410)6

OFERECE-SE 
uma cozinheira do

íorno e fog&o, dorme íora. Or-
danado 2208. Rua das Laranjeiras
portfio 59, c. 5. (53523)6

PREOISA-SE 
de ótima cozinhei-

ra, que saiba 16r, para peque-
na íamllla, rua S. Clemente 109,
opto. 3-H, Botafogo. (35764)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se de

uma que sela perfeita, para oa-' sa de íamllla de alto trato. Paga-
se multo bem, k rua Dr. José Hl-
glno'340. Tijuco. Tel. 48-1214.

(42084)6

COZINHEIRA 
— Preclso-se boa,

do trivial ílno e variado para
casa de tratamento. Batista das
Neves, 26. TIJuca. (42113)6

COZINHEIRA para o trivial va-
riado e com. reíerenolas, pre-

clsa-se. Tratar: Benjamim dons-
tant 56. (53385)6

COZINHEIRA 
— Preclsa-ee uma

do trivial e mais alguns servi-
,çoe Inclusive lavar algumas roupl-
nhas. Deve ser multo asseada; quedurma fora e tenha referencias.
Ordenado 1008. Av. Augusto So-
vero 42. Apart. 1. Terreo.',  

(48081)6

COZINHEIRA 
— Precisa-se de

unia, para casa de negocio, com
famUla, que durma no aluguel,
Rua Baifio do Bom Retiro, 19.' (53391)6

PREOISA-SE de cozinheiras, ar-
rumadelra», copelras, amos se-

cas, lavadelras, engomadelras e
todas os empregadas domesticas,
á Avenlda Passos n. 107, sobra-
do. Deolinda SUva. (5570)6
DRECISA-SE de empregada paraa cozinhar e serviços leves e que
durma no aluguel; & rua Oampos
de Carvalho, 344, sob. (62394)6

PRECISA-SE 
de uma empregada

que saiba cozinhar, para o
serviço de três pessoas e que dur-
ma no aluguel. Ordenodo 1208.
Exlgem-se referencias; A rua Bor-
da do Mato^ 213, Grajaú, (532£6)6

PRECÍSA-SE 
cozinheira e de

uma ama-seca: á r José Hl-
glno, 250. casa VII. TIJuca.

(68787)6
PRECISA-SE 

de uma cozinhei-
ra deve arrumar casa, orde-

nado 1008. Av. Copacabana 1219;
(68685)6

TJRECISA-BE de cozinheira que
a faça outros serviços e durma
no durma no aluguel. Ordenodo
1208. oFde trazer creança; k- rua
Correia Dutra, 51, Catete. Tel. 26-
3948. (37641)6

PRECISA-SE 
de um auxiliar de

cozinha com pratica de tirar
comida; á r. da Assembléia 86.
2.° andar. (37659)6

PRBOISA-SE 
de uma emprega-

da pa^a cozinhar e copelrar;

PRECISA-SE 
de um bom oficial

de barbeiro, paga-se 2008, &
rua Alvaro de Miranda 309.
Inhaúma. (47842) El

CAMISEIRA 
— Preclso-se poráoficina de roupos broncos, po-ra homens, trabalhos sob medida.

Largo do S&o Fronclaco 8. sob.
Altos do Cafó Javo. (53539)E3

C~ 
OSTUREIRA' — Preclsl-sê do
costureiras e moças para mesa,

com pratico em bolsas para se-
nhora. R. da Concelçáo 17, Io,
proxlmo ao L. S. Francisco.

(41770)E3
COSTUREIRA 

— Proclsa-se com
multa pratico de ponto smok.

para vestidos de mocinhos. Trotar
A rua Sta. Clara 261 . Ap. 5. Co-
pacabana. (53292) E3

COSTUREIRA que.saiba coser bem
e desembaraçadamente á ma-

quina, preclso-se paro cosa de ta-
peçarlas. R. 7 de Setembro 186.

__ (37608) E3

COSTUREIRA para tlnturarla —
Precisa-se habilitado, no tlntu

rarla Pedro Américo. Rua Pedro
Américo 57; (37567)E3

MOCINHA para aprendiz de cos-
tura e alguns serviços leves.

Precisa-se para casa de tapeçarias.
R. 7 de Setembro 186. (37609)E3

SAPATEIROS E AJU.OANTES

DRECISA-SE de pospontedclraa poro colçodo de criança a Rua
Cadete Ulisses Veiga 66. S. Cris-
toyfio. (U6837)E3

PRECISA-SE 
de um bom oficial

sapateiro, para concertos, á r.
Conde de Bonílm 062,_(37305)E5

PRECISÃ-SÉ 
de um oficial sapa-

tolro paro concertos; r. Itaplrú
471, fundos da padaria. (62565)E5

PíÈ01SA-SE~de 
um'~oílcial—de

concertos de calçado que seja
perfeito. Av. Suburbana 2431. —
Piedade. _ (62626 )E5

PRECISA-SE 
de um oficial paro

concertos de calçado; Av. To-
mé de Sousa, 27, esquina de Cons-
tltulçáo. (42105)E5

PRECISA-SE 
mõlo oílclal Eopa-

teiro ou aprendiz habilitado;
A r. Redentor, 175. Ipanema.

(37550) E5

PREOISA-SE 
dois meios oficiais

barbeiro bons; paga-so 1508
ou mal» merecendo; á Av. Sal-
vador de SA 34. (37213)E1

PRECISA-SE 
de um oficial de

barbeiro; & r. Uranos 983.
Ramos. (37225) El

PRECISA-SE 
oficial barbeiro pa-

ra efetivo; & r. Maria Passos,
96. Cavalcanti. Linha Atxlllar.

(48255) El

PRECISA-SE 
cabeleireira que

corte e penteie e faça ondula-
ç&o permanente: paga-se bem;
tratar k r. Pedro Amorlco, 84,
com Braullo modelador.

(66774) El

PRECISA-SE 
bom oficiei barbei-

ro para efetivo; paga-se 2408;
& r. Conselheiro Mayrlnk, 398;
bonde Cascadura. Rocha.

(48238) El
RECISA-SE oílclal barbeiro
efetivo: á r. Bor&o de Iguote-

ml, 36. Praça da Bandeira.
(48209)E1

RECISA-SK de um oficial bar-
beiro poro efetivo; ordenado

200g e mais se merecer: pode tra-
balhar o comlssfio; r. S. Januário
201, S. Crtotovfio. (33066)El

PRECISA-SE 
de um bom ofl-

ciai de barbeiro para efetivo,
á r. l.° de Março 95. (62987)El

SALAO 
COUTINHO — Precisa-

se para efetivo de uma allsa-
delra n&o sendo boa é favor, náo
se apresentar. Avenida Passos 26.
Tel. 22-4585. (37672) El

CAIXEIROS E AJUDANTES

á r.
302.

Barfio dc Ubá 165, oport
(62992)6

PRECISA-BE 
boa cozinheira do

trivial ílno e variado, fazendo
alguns doces, dormindo fora e
dando referencias de sua condu-
ta; k r. Paulino Fernandes, 83
(Botaíogo) (37616)6

PRECISA-SE 
boa cozinheira que

saiba fazer o trivial variado;
tratar á r. Plaul, 1, Todos os
Santo»; paga-se bem. (3749316

PREOISA-SE 
boa cozinheiro, 808

mensais; A ¦ r. Antonlo de Pa-
dua. 33. Est. de Riachuelo.

(37400)8

ARMAZEM 
— Precisa-se de um

bom calxelro, ativo e com bas-
tante pratica, bom ordenado, que
dê referencias; á rua Teodoro do
Silvo, 974.  (57360) E2

ARMARINHO 
— Precisa-se de

um rapaz que saiba andor dee
bicicleta paro entregar volumes;
trata-so A ruo Voluntários do Pa-
trla 288. Cosa Augusto. (41957)B2

ARMAZEM 
— Precisa-se calxel-

ro com pratica de balc&O e
rua; á r. Ana Nerl, 466. (62531 )E2

OFERECE-SE 
uma moça nortista,

bem educada, ajudante adlan-
tada de costura, para trabalhar em
cosa de fomllla onde posso residir;
chamar 23-5454. (66797)E3

OFERECE-SE 
uma perfeita bor-

dadelra para ensinar bordar em
casa de íamllla partlcular; chamar
por Analla. Fone 38-4076. R. Con-
de de Bonfim 796. (37J139) E3

PRECISA-SE 
de meios oficiais e

costureiras de encadernaçfio; á
rua Buenos Aires, 303. (36999)E3

PRECISA-SE 
de um oficial e um

ajudante alfalote; A Avenldo
28 de Setembro 362. Vila Isabel.

(37138) E3
DRECISA-SE de uma costurei-
¦a rk; á r. 19 de Fevereiro 56
c. 15. Botafogo. (37176)E3
DRECISA-SE de uma boa cos-
* turelra com urgência. Tratar
A Praia de Botafogo 443 sala 3.

(37197)E3

PRECISA-SE 
de uma aprendiz

adiantada para bordar e que
entenda de costura: A rua Gual-
curús, 60, 2° ond. Tel. 48-9412.

(57641 )E3

PRECISA-SE 
costureiras e aju-

dantes, "Caaa de Modas", rua
do Senado 20-D. (41902) E3

PRECISA-SE 
de costureiras pa-

ra llngerlé, com pratica de
oílclna. Paga-se bem, tem sema-
na lnelesa, á r. Belford Roxo 188.
apt. 3, Lido, Copacabana.

(62266) E3

PRECISA-SE 
ajudante de butel-

ro, desembaraçado; & r Ro-
drlgo SUva, 16, loja, alfaiataria.

(53422) E3

PRECISA-SE 
boas costureiras e

ajudantes: A Av. Rio'Branco,
114, 7° andar, sala 72. (48085 )E3

PRECISA-"PE 
de costureira com

pratica e um ajudante de col-
choelro; á r. Santana, 40.

(66743) ES

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da com boas reíerenclas, pA-
ro cozinhar e outros serviços, só
senhora brotico; a r. Buarque de
Macedo 42. Apart. 22. Paga-se
bem. (62902)6

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da para cozinhar e arrumar
na Av. Mem de Sá 226A, 3.° an-
dar. opart. 2. («2936)6
DRECISi-SE uma cozinheira ía rua Car.de Bonfim 118.

(63000)6

PRECISA-SE 
de boa emprega-

do i ant cozinhar e arrumar
poro um casal e que durma ho
nlusruel. Pedem-se referencias; i
r. Ipiranga 112, o. VI. Laranjel-
ras. (62893)6

•pBDpiSA-SE de uma cozinheira
*• 4 ajudante; â r. da Carioca
«* a.» andar. (63023)6
TJÉWOISA-SE de um ajudante de
* cozinha com pratica; á r. Sâo
Fedro 168. (37726)6
TXRECISA-flE de uma cozinheira
* para o trivial fino, que dê re-
ferenclas de suo conduta: á rua
Buarque Macedo, 42, ap. 41.

(37637)6
DRECISA-SE de ooslnhelra; A r.
a pinto Quede», 74, oasa 4. Mu-
da da TIJuca. Pedem-se referen-
cias. (48292) 6

PRECISÃ-SE 
de Vba bóa cozi-

nhelra de forno • fogfio; & rua
das Laranjeiras, 4ití_. Quem nfio
estiver em condlçSsa, é íavor nfio
so apresentar. (37624)6

COPEDIOS ¦ AJUDANTES

PRECISA-SE 
de uma cozinhei-

ra e uma empregada para to-
do serviço; A r. Conde. Bonílm
170 sobrado e terreo. (53502)6
TJRECISA-SE de uma cozinheira.
a de mela Idade e de um rapa-
zinho para mandados que durmam
fora; á r. Alvaro Ramos 88.

(53418)0

DRECISA-SE de um rapaz atéa 16 anos oom pratloa de aju-
dante de cozinha em pens&o; A x.
dos Arcos 6A, 1.° and. Exigem-»*
referencias. (47680)6

PRECISA-SE de uma cozinheira
para o trivial e que durma no

aluguel; & r. Barfio de Itapaglpe
302. ,(66369)6

PRECISA-SE 
de uma boa cozi-

nhelra e que faça todo o ser-
viço paro um casal; prefere-se quedurma no emprego. & rua LuIb
Zancheta 52, Jacaré, Riachuelo;
bonde de Cascadura ou ônibus 34.(36898)6

TJRECISA-SE de uma cozinhei-¦A ra, para pequena familia, exl-
gindo-se reíerenolas; á Av. Ral-
nha EUsabeth 235. Copacabana.

(67420)6

COZINHEIRA 
— Preolsa-se de

uma boa cozinheira que saiba
fazer bem íelto o trivial ílno paraum casal. Av. Mem de Sá 60. loja.

(48267)6
/COZINHEIRA — Precisa-se de

i ^ uma que durma no emprego e
âue 

lave um pouco de roupa, or-
enado 1508. Praia de Botafogo 320.

¦ (48280)6
/COZINHEIRA — Precisa-se deU ujna para o trivial variado, quedurma no aluguel, em casa de pe-
quena famlUa, r. Manuel Lelt&o, 5,apart. 302, esquina de Had. Lobo.
Pedem-se referencias. (48124)6

OZINHEIRA — Precisa-se piracozinhar e todo o serviço de 3
pessoas; ordenado 1508; r. Marquês
de Olinda 81. apart. 41. (66779)6
COZINHEIRA 

— Preclsa-ee de
üma para o trivial ílno. que te-nha reíerenclas; tratar até ás 10

horas. R. Toneleros 295, c|2.
(37243)6

/COZINHEIRA —"Préaaa-se " 
de'-'empregada, para cozlnar e la-var, em casa de casol de tratamen-

to. Exlgem-se referencias. A ruaITederlco Eyer, 30. Qavca(48179)6
/COZINHEIRA — Preclsa-ae de**• uma, para cozinhar para uma
pequena pensio, do trivial Uno.
para .dormir na caaa dos patrõea,oxlgem-sc referencias, á rua Fer-
relra Viana, 38. Tcl. 23-0039.

(48184)6
/Cozinheira — Precisa-se de^uaii, paia o trivial ílno. emtpertamento de pjquena família,
çus : durma no aluguel. Exlxem-
i" referencia.*, á rua Siaucln»
££mp3s. 7. eoart. 502

DARÁ uma fazenda perto do Rio,A em casa do trataAento, precl-sa-se de uma ótima cozinheira de
forno e fog&o, ordenado 4008, pe-rito copeiro, e uma perfeita arru-
madeiro de preferencia falando um
pouco francês. Tratar no Edlílclo
Seabra, apto. 18. Praia do Fia-
mengo 88, da parto da manha.

(62604)6

PRECISA-SE 
cozinheira ou co-

zinhelro do trivial ílno e va-
riado e mais serviços, com pratl-oa e recomendada, dormindo no
aluguel; ordenado 1508; A r. VI-
leia Tavares, 148; tel. 39-5410.
Meyer.  (37605)6
TJRECI8A-SE ajudante de cozi--A alnha, com prática; trata-se
A At. Marechal Florlano, 136, 1.»

(37691)6
PRECISA-SE 

empregada para co-
zlnhar e fazer outros serviços

leves em casa ds íamllla; A Ave-
nlda Gomes Freire, 104 (terreo).

(48253)6
PRECISA-SE 

cozinheiro e aju-
dante, com pratica; 4 r. Sido-

nio Pais, 31 e 33. Cascadura.
(37590)6

TJRECISA-SE de empregada para¦*¦ ajudante de cozinha; A rua
General Camara, 309, sobrado.

. (37677)6
DRECISA-8E de bôa- cozinheiraa do trlval ílno, para pequenaíamllla, lavando alguma roupa.
Ordenado 1408; A rua Vitorio da
Costa. 60. (53423)6

"DREOISA-SE de uma emprega-¦*• da para cozinhar e arrumar
um apart. de casal; A r. Sousa
Limo 8. Aport. 71. Tel. 42-0034.

(37166)6
DRECISA-SE cozinheira do trl--*- vlsl fino e que lave e possealguma roupa, tratar A r. Had.
Lobo 331. Exlgem-se referenclos.

(37164)6
DRECISA-SE de uma senhoraA ária para cozinhar e lavar para3 pessoas, A rua Silva Xavier 158,Eng. de Dentro, perto do Largo
da Abollç&o. (53196)6
DRECISA-SE empregada para la•*¦ var e cozinhar; A rua Fllome-
na Nunes lúO-A. Est. de Olaria.

(41882)6
DRECISA-SE de uma cozinheiraA para casa de famUla; A ruaJcquirlçá, 892; (53049)6
DRECISA-SE de uma bôa cozi-A nhelra: A rua Santo ' Afonso.
U3;_que_durma fora. (53032)6
DRECISA-SE-de" cozinheira do¦*¦ trivial fino e variado, paraeasa de tratamento: ordenado
1808, que durma no alugurf: AAvenlda do Exercito 99. S. Orla-toyío.  (53053) 6
DRECISA-SE d» cozinheira de

. A. xerno e fogio; á -ua SSo Pran-
15341216 r.'*eo Xavier 118. (62576i«

TJRECISA-SE de bôa empregadaa para cozinhar e arrumar apor-
tamento de caaal. Paga-se bem; á
rua Renato Tavares, 5, ap. 102.
47-0268.  (53424) 6
DRECISA-SE de cozinheira do*¦ trivial fino, que durma fora e
dê referencias; A rua Bar&o do
Flamengo, 17. ap. 82. (53448)6
pRBCISA-SB de uma' cozinheiraA para pens&o oomerclal, n&o
trabalha nos Domingos: A r. Se-
nhor dos Passos 38, l.° and.

  (37670)6

COPEIRO, pequena famUla de
tratamento, precisa de um que

tenha pratica. Exlgem-se referen-
cia*. Paga-ee bem. Tratar & rua
Plratlnlnga 61. Transversal á Mar-
quê» de S&o Vicente. (41831)9

OPB1RO com pratloa ete copa de
restaurante e que saiba tirar

comida, Preclea-se A rua Bento
Ribeiro 11. ' (58899)9

LAVADOR 
d* pratos s limpeza

de coslnha, precisa-se na Pen-
s&o Florencla, à rua Figueiredo
Magalh&es, 33. Copacabana.

(62900)9
OTERBCE-6E 

moço portugU*»
como garçon para restaurante

ou botequim, como soclo ou ge-
rente, com longa pratloa. Infor-
mações k rua Conde de Bonfim,
95. Tel. 28-8760. (43139)9

OFERECE-SE 
um copeiro para

trabalhar em oasa de íamllla de
tratamento, tem todoe os doeumen-
tos e dé reíeernclns; é favor tele-
fonar para 27-4819, Lelterla.•¦•¦•-.'¦¦ (87683)8

CAIXEIRO 
— Precisa-se de um,

poro bor, á ruo Sfio Luis Gon-
zaga, 242 (41892)E2

EMPREGADO 
com alguma pra-

tlca, para todo serviço de bar,
á rua Arqulas Cordeiro. 295. —
Meyer. Paga-se bem. Exlgem-se
referencias. (41901 )E2

PRECISA-SE 
de um emprega-

do para armazem que carre-
gue; de 17 a 19 anos; á r. da Mi-
serlcordla 91. (48052 )E2

PREOISA-SE 
bom calcelro e aca-

badelras. á r. Sen. Pompeu.
43. c. 51 -Armando. (66749)E3
DRECISA-SR do um bom oficial
a de paletó, que saiba trabalhar;
Av. Suburbana, 2248, loja. Largo
da Abollçío. (42015) E3

PRECISA-SE 
de uma moça com

pratico de oficina e bastante
desembaraçada, para coser a ma-
quina; á ruo General Cornara, 228.

(53488 )B3

PRECISA-SE 
boas costureiras; A

r. Sen. Dantas, 3, 1.» Mme.

PRECISA-SE 
oficial sapateiro pa-

ra concertos ou um ajudante
com bastante pratica: á r. S. Luis
Gonzaga, 693-A, Benflca.

(48069) E5

/CASAL de portugueses, prccls^-'se para tomar conta tiv. caaa

CORRETORES para. capitalizaria
com ou sem diárias o com bonj

comiasóea eni import-niiu compa-
nhla. Cortas paro J088B, nn porto-rio deste Jornal. (56888)15

t~ 
i.\NTElROS~- Preclsa-iiè á rua' Rocha Miranda 43, USINA —

Bonde TIJuca, fim da linha.
(624õ£)E

cisa-
._ decomodo3. Dá-se morudia e pequo-no ordenado. Tratar ã rua Maria #Barro» 300, das 14 ás lft hora».

 {48082 )E
/COMPOSITOR — Proclsa-se para^ trabalhos comerciais; r. Luis diCamács 34 — Casa Mario. (37615)li
/CREADA — Preclsa-sa- para~cãsa^-' de duas pssoos, todo o serviço,dando referencias e durma no em-
prego. R. Mearlm 21-A, Andaral.

(47710)5
/COLCHOEIRO —- Preclsa-te. nav-/Colchoarla Nacional, á rua doCatete, 140. (48203) E
/CICLISTA, preclsa-ss um com'-'protlca de tlnturarla, que dé
reíerenclas, á rua do Senado 3-A.

(37652)15
|-\ATELOaRAFO, rapaz do Inte--L/rlor, (Est. do Rio), rocem llcen-
ciado do Exercito nesta Capital,
com grande pratica de datllògro-
lia o conhecimentos de esc-ltorlo,
oferece-se para trabalhai cm lu-
gar de futuro e movimento.

(68613)E
DRECISA-SE de um oílclal dc sa-A patelro para concertos, efetivo.
Só se aceita quem trabalhe bem.
Paga-se bem; Estrada Marechal
Rangel, 178. (53447JE5

PRECISA-SE 
de um oílclal de

sapateiro com pratica: & r.
Assis Bueno 27. Botafogo.

í5Hi82.'í?
PtBCISA-SE 

de pospontadores,
á ruo da Constltuiçáo, 10, 1°

andar. (48192) E5
DRECISA-SE de um ajudante de*• calçado de senhora; 4 r. da
Alfondego 368. sob. Í37679)E5

SAPATEIRO 
— Precisa-se 2 oíl-

ciais de concertos e um melo
oficial bem adiantado; á rua Sto,
Cristo 113, prox. A rua da Unláo.

(37492)E5
SAPATEIROS 

— Preclsa-ee de
pospontador e de oficial para

Luis XV e Cavaller. R. S. Francls-
co da Pralnha 29, esquino de Sa-
cadura.  (48274 )E5

SAPATEIRO 
— Precisa-se um

ajudante á Avenldo Suburt>ana
2040. Piedade. (41965)E5

CHAUFFEURS
E MECÂNICOS

* PRENDIZ mecânico preclso-se.
Escola para motorista; & r. Prel
Caneca 138. (37703) E6

Cecília. (66773) E3

PREOISA-SE 
calxelro até 35 ano»

para alfaiataria, com carteira,
referenolas, emprego efetivo. Apror
sentar A rua Üruguaiana 22, 2o.

(41909) E3
RBOI6A-SE üm rãpãã para
aprendiz de balc&o no Bazar

Atlântico. Av. Copacabana 591.
(48036) E2

PRECISA-SE 
de empregado com

pratloa do armazem e que te-
nha carteira; A r. Hermoneglldo
de Barros, 20. Olorla. (48257)E2

PREOISA-SE 
calxelro, rua e bal-

efio, a seco; A r. Mala Lacerda,
113. (37814) E3

PRECISA-SE 
calxelro para uma

pequena pens&o: k r. do La-
vradlo, 63, sob.; prefere-se branca.

(87618)E2
DRECISA-SE oalxelro com pra-a tloa de botequim; A Av. 28 de
Setembro 807. (53519)B2

PRECIRA-8E 
de uma aeabadel-

ra para manteoux e costu-
mes; á Av. Gomes Freire 26 sob.

(48213) E3

CHAUFFEUR 
— Oferece seu»

serviços, dando referencias, pa-
ra trabalhar em caminhfio de en-
tregas. Nfio íaz questfio de horário.
Trata-so á rue das Laranjeiras
47-A, quarto 1. (63028) E6

CRAÜFFÉtTR 
— Multo educado,

com 11 anos de carteira e 6 e
4 ano» de permanência em sô
dua» caaa» de família, dando as
melhores referencia», oferece-se
para casa de íamllla de tratamen-
to. Recados por obséquio para
Carlos. Tel. 33-2749. (42155)E0

LIMADORES 
— Precisa-se á rua

do Lavradlo 119. _ (37397)E8

MOTORISTA 
— Òferece-ee, ca-

sado e multo educado, para
particular, sempre trabalhou por
conta próprio; tambem pode tra-
balhar os dois, nfio foz quest&o de
Ir para fora. Tel. 27-7874. José
Bernardo de Oliveira. (57556) E6

MOTORISTA 
antigo, tendo outra

ocupaçáo á noite, oferece os
seus serviços dss 7 ás 16 horas,
dias utels. Ordenado a combinar.
Cortas paro 37748, na portaria de»-
te Jornal. ., (37748)E6

¦pMPREGO — Firma Importante-*-' desta proço precisa de um au-
xlllor de escritório, com amplos
conhecimentos de contabilidade,
serviços de escritório em gerol e da
Unguo Inglesa, idade até 30 anos,
cartas mencionando o ordenado
pretendido e demais detalhes para53050, no portaria deste Jornal.

(63050)E
ENFERMEIRA ou ama seca, moça

branca, brasileira com pratica
nos hospitais de Belo Borlzontc,
oferece-se para enfermeira ou ama
seca. Dá referencias. Tel. 42-6602

 (36905) E

ENCADÊRNADORES 
— Precisa-

se, R. Livramento 106. (52950)E

ENVDLOFEIRA 
com pratico, pre-

clsa-se. Leandro Martins 45.
(62383)E

ESCRSTORARIO 
— Precisa-se,

com conhecimentos de escrito-
rio em geral. Vencimento inicial
3508000, rua da Concelçáo 173.
Nâo sendo competente, é lnutll
apresentar-se. (37555) E

TKVECfflSA-SB de costureiras •
•A ajudantes adiantadas com pra-
tlca de oficina. Tratar A r. Se-
nador Dantas 44, apart. 6.

(53411)B3
DRECISA-SE de ligeira e per-* feita ajudante de costureira;
á r. Sete de Setembro 94, 3.° sa-
la 5. (62917) E3

PRBOISA-SE 
de meias ajudan-

te» de costura; A r. Gonçal-
ves Dios 56, 2.° ond. A Impe-
rial. (53516)E3

PREOISA-SE 
de, oficiais para

casacos de meninas. Largo de
Sfio Franolsco 38 e 40. (37529)E3
DRECISA-SE de um melo oílclal
¦A de butelro. competente; á r.
dos Andradas 86, 1.° andar. Guer-
ra. Alfaiate. (37653)E3

T1MFIRESSOR íotograiioo — Oíe-
¦*• rece'-ee um rapaz cór branca, 4
èua dos Andradas 104, sob. Tel.
43-0460, chamar Jofio Lopes.

(53560) E6

OFERECE-SE 
chauífeur portu-

gués com 29 ano» de idade,

Í>ara 
partlcular ou camlnh&o, com

onga pratica, sete anos de cartel-
ra, dá referencias, chamar Jo&o
Luis; é rua dos Inválidos 37. Tel
23-2222. (62923)E6

OFERBCE-SE 
um chauífeur com

longa pratica, carteira Rio e
S. Paulo, dando as melhores refe-
rencias, profere casa partlcular,
tel. 43-5143, chamar Domingos.

ENCADBRNAIDOR, 
melo oficial;

precisa-se um na Tipografia
Italiana. Av. Aparlclo Borges 131.
Praia Santa Luzia. (37499 )E

NFERMBIRA OB6TETRICA —
Oferece-eo para consultório

bem apresenta vel, educada ou pa-
ra casa de saúde. Tel. 22-6373.

 (48196) E

EMPREGOS 
— Quer trabalhar

ou obter um emprego melhor
que o que está ocupando? Inecre-
va-se & rua General Camara 325,
sob. diariamente doe 10 ks 17 ho-
ros. _ (37765)E

ENCERADOR 
competente — Pre-

clsa-se na Llmpâdora. Escrever
paro 37572, na portaria deste Jornal.

(32572)E
FARMACÊUTICO 

— Precisa-se de
um; trator rua da Lapa 35 —

Barros. (47774) E

FABRICA 
de coixas de papelão,

precisa de rapaz para limpesa
e carretes leves, á rua Tenente
Possolo, 33. Esplanada do Senado,

(48175)E

1MPRESSORmlnervlsta,
valho 59.

— Precisa-se de um
R. Carlos de Car-

(37588)E

IMPRESSOR para maquina pia-
na, precisa-se. Leandro Martins

n. 45. . (82333IE

DRECISA-SE <Je um calxelro pa-* ra armazém rua e balcfio; &
r. de Sfio Carlos SO. (62983)32
TJRECISA-SE calxelro para ar-
a maaem com pratica de balc&o e
rua; á r. Conde de Leopoldina
820. (62933) E2
TJRECISA-SE de um calxelro oom
¦*¦ multa pratloa de -fazendas e
camlsarla, apresentado por pessoa
de responsabilidade, paga-se mui-
to bem; A Av. 38 de Setembro
300. (62995 )E2

OFERECE-SE 
um rapas de boa

aparência, íUho de boa famlUa,
para todo o serviço doméstico; boa
referencia; quem precisar é favor
telefonar para 27-3361. (53269)9

Oferbce-se 
um moço para oasa

de família, lavar carro, encerar
o Jardim, tel. 48-J5O30. (48237)9

PRECISA-SE 
de um rapaz para

serviço de uma pequena copa s
telefone; r. Ferreira Viana 76.

(62732)9

PRECISA-SE 
menino de 13 anos

para serviços leves, em oasa
de famUla, casa e comida, dor-
mlndo no aluguel, 408 por mês;
A r. Ferreira Viana, 40. Flamengo.

(47866)19

DRECISA-SE de cozinheira bran-A ca para o trivial fino para oa-sal-, A rua Soares Cabral 81 — La-ranjelras. (37531) 6
DRECÍSA-SE de uma perfeitaa cozinheira, que durma no em-
prego, para pequena fomllla, tra-ta-se k rua Moura Brito 31.

(37532)6
TJREC1SA-8E de cozinheira, aa rua Gustavo Sampaio, 87,apart. 52. Leme. Ordenado 1208.

(42171)6
DRECISA-SE de um rapaz paraA limpeza c pequeno» servlçoa
de uma alfaiataria, 4 rua GeneralCamara. 231, loja. Ordenado 806mensais. (48202) E
DRECISA-SE de empregada, pa-A ra cozinhar e mais serviços le-
ves, 4 rua General Canabarro, 441.

(66684)6
DRBCTSA-SE dc cozinheira e ar-A rumaflelra para o serviço de
pequena família. d»ve dormi- noaluguel, á Av. Jofio Luis Alvesita Ttrca. (41846)6

PRECISA-SE 
rapazinho para

mela hora de serviços diários. 4
r. Joana Angélica 247 ap. 3, orde-
nado 308000. (66831)9

PREOISA-SE 
& r. Paulino Fer-

nandes,.88, boa oopelra de oôr
branca, que dt reíerenolas de sua
conduta. (87515)19

PRECISA-SE 
menino até 13 anos

para serviços domésticos: à
r. General Camara, 141, 3.°

(42017)0

PRECISA-SE 
empregada para la-

var pratos e talheres s mais
alguns serviços domésticos; 4 rua
8. Pedro, 84, sobrado. (53558)8"DRECISA-SE de um rapazinho•*- para entregas de marmitas e
mala serviço de pensfio; 4 r. 7 de
Setembro 107, 3.» and. (63985)9
DRECISA-SE de um rapaz com-*• pratica de pensfio para lavar
pratos e panelas que seja limpo
e desembaraçado; á.rua Marechal
Florlano 34. (63063)9
TÍRECISA-SE de um garoto pa-¦*- ra arear talheres, re»taurante.
4 r. Regente Feljó 146.

(48307)9TJRECISA-SE 2 empregados para-*• peouena pensfto. para carresarmarmitas e outros serviços delimpeza; A r. AarSo Reis, 2. 'Santa
Teresa. .<481P2>.Ç

DRECISA-SE de um bom passa-A dor e lavador para tlnturarla;
4 rua do Resende, 38, tlnturarla
Olímpia. (62958) E2

PREOISA-SE 
de uma bôa calxel-

ra com bastante pratica de
tlnturarla; 4 rua do Rezende, 28,
tlnturarla Olímpia. (62960) E2
DREOISA-SE de um calxelro pa-* ra rua e balc&o; 4 rua do- ' "-- (S7638)B2Oosta, 118.

ALFAIATES E
COSTUREIRAS

ALFAIATE 
— Prcclsa-se de um

oílclal d» paletós de brlm, pa-ra trabalhar por peca, A rua Vidal
de Negrelros 77. Sto. Cristo.

(66438) S8

AJUDANTES 
de costura para

trabalho em pele», preclsa-ee;
4 rua Gonçalves Dlaa, 30, 6° and.,
¦ala «47. (42102)E8

AJUDANTE 
— Proclsa-se de

melo ajudante de alfaiate; 4
rua Ramalho Ortlg&o, 9, 3° ond.,
sala 9. (43050) E3
ALFAIATE — Precisa-se de um

**• ajudante para paletós; 4 r.
Visconde Itauna 06 sob. (53400)E3

ALFAIATE 
— Precisa-se de um

butelro, pana. a Alfaiataria
da Paz, 4 r. Arqulas Cordeiro 316,

(37467) E3

ALFAIATARIA 
— Preolsa-se de

um ajudante de paletós, de
um aprendiz adiantado: 4 rua Pe-
dro I, 44, loja. Praça Tiradentes.

(4E297JE3

PRECISA-SE 
de ume. ajudante

adiantada na costura e que
tenha pratica de boa oficina; A
P. de Botafogo 116. (53291) E3

PREOISA-SE 
de costureiras e

aprendizes, A r. Marques de
Abrantes 164. 1° and. (53349)E3
DRBCISA-SE de uma ajudante
A de costureira, adiantada, 4 r.
Gualcuru's 60, 3 "and. Tel. 48-
9412. (42083) E3
T>RBOISA-SE de costureiras quea saibam trabalhar em maqul-
na a motor, 4 r. General Caldwell
238. (42117)E3
DRBOISA-SE de costureira e aju-
a dantes oom pratica de oflcl-
n'a, 4 r. Bar&o de Mesquita 1021,
Andaral, tel. 38-6026. (53467) E3

F&EÓÍSA-SE 
de moça, que sal-

ba coser a maquina, para le-
var serviço para eaaa. Serviço fa-
cll, 4 rua Bar&o de 8. Fellx, 194,
frente. (48206 )E3
DREOISA-SE de moça, para bor-
a dado a m&o ou oostura, mo-
rando no emprego, sendo tratada
como de oasa. Tel. 47-3737, 4
rua Goulart. 10. Udo. (42177) S3
DRBOISA-SE de ajudantes com
•*• pratica e aprendizes adianta*
das para costures finas .urgente;
4 rua S. Pedro, 114, 3° and.

(41943) E3
DRECISA-SE de um ajudante de
* buteiro; 4 rua Sete da Setem-
bro, 133, 5° and., sala 504.

(62964)ES
TJRIECISA-SE de costureiras - oom
a multa pratloa e tambem sem
pratica para íabrloa de bolsas de
senhora; 4 r. Senador Eusebio 33
sobrado. (87718 )E3
DRBOISA-SE de uma emprega-
a da para oasa da peauena ía-
mllla;. A r. Joaquim SUva 132,
apart. 21. (37689 )E3
DREOISA-SE de uma ajudante

de costura oom pratica de
oficina; 4 r. Joaquim Silva 132.
aaprt. 31. (37689)E3

JARDINEIROS

OFERECE-SE 
chauífeur portu-

guês, prefere caminhfio, Infor-
ma-se com Antonlo, 4 rua Mache-
do Coelho 24. Tel. 22-4023.

(5711DB6

OFERECE-SE 
um chauífeur por-

tuguês com a Idade de 36 snos,
com longa pratica para casa de
famUla de tratamento, dando to-
das as referencias necessárias,
telefonar poro 43-3241, das 8 ás 10
horas. Alfaiataria Rezende.

(41812JX1-A

PRBOISA-SE 
de motorista para

trabalhar em camlnh&o nas
feiras livres. Exlgem-se carta de
fiança e atestados de bons ante-
cedentes (Gabinete de Identifica-
ç&o). Tratar ; r. Conselheiro
Mayrlnk 302, antigo Jockey Club.

(37244 )E6
DRECISAM-SE de bons oficiais a
* ajudantes de bombeiro hldrau-
lloo; A r. do Lavradlo 31.

(37045) B6

PRBCISA-SE 
de um írlsador oom

pratica de balance e acabado
geral, 4 r. do,Oatete 27. (53450)E5

pRECISA-SE de oficiais e
ajudantes serralheiros

Procurar o Sr. Fichet nas
obras do Aeroporto Santos
Dumont. (37215)E6

EMPREGOS DIVERSOS

APRENDIZ, 
branoo, até 16 anos,

para mecânica ílna, precisa-
se; & rua Santo Amaro, 111, loja,
Catete. Das 8 ás 12 horas.

(62778)E

AJUSTADOR 
mecânico — Pre-

clsa-se um de motor a explos&o.
R. Evarlsto da Veiga 146. (66744 )E

AUXILIAR 
DE ESCRITÓRIO —

Preclea-se de um rapaz, que
seja datilografo e conheça um
pouco de contabilidade. Exigem-
se reíerenclas. Tratar na Radio-
BrasU, com o Sr. Barbosa, das 18
ks 18.80 horas. (48177 )E

IMPORTANTE 
companhia, precl-

sa de tres cavalhalros idôneos,
para serviço distinto. Exlgem-S3
referenolas. Tratar com o Dr. Car-
valho, das 9 ás 11 horas; 4 Av.
Rio Branco 91, 5o, sala 7.

(63074)E
INSPETORES 

e Corretores. Gran-
de companhia do capttollsáçfio

dlsnôe de 2 vagas de inspetores com
ordenado e comissões e algumas
vagas para corretores a comlsste«.
Cartas paro 66887, na portaria des-
te Jornal¦ (56887)g

LAVADOR 
— Precisa-se de um

perfeito, para tlnturarla Iankee.
Avenlda Amaro Cavalcanti 13 —
Meyer.  (37539_)E
TtyTOÇA ou senhora — Preclia-se
"A para escritório com alguma
pratloa de dotUografla, bastante
desembaraçada. Ofertas para 3693T.
na portaria deste Jornal. (36937)B
TVfOÇA — Precisa-se datllourali.

que saiba tlror faturas e du-
pllcotas, com conhecimento ge-
ral de serviço de esorltorlo, para
coloca/Çfio definitiva e bem remu-
nerada. De preferencia entre 25 a
30 anos. (622341B
¦14/rOÇA ou senhora — Precisa-se
1tJL de boa apresentação perfeita-
mente desembaraçada para serviço
íacll de propaganda. Ordenado e
comlssfio. Cartas paro 36938, na
portaria deste lornal. (36938)B
¦m/TOÇAS e senhoras, quo desejam
«X ganhar de 108 a 136 dlarlo»,
serviço agradável e rendoso, serve
mesmo tendo outras ocupações, e
nas horas vagas; ru» Üruguaiana
216, soto. (48044) E
IVTnoa ou «enhora, procuramosITAUytt habli datilografa oon* co-
nheclmentos gerais de serviço de
escritório para coloooç&o deílnltl-
va e bom remunerado. Praia de
S. Crlstovfio. Ofertas para 62928,
na portaria deste Jornal. (62828) E
TI/TOÇO — (24 anos) — Oferece-
1YX sc para trabalhar & noite até
a» 24 hore» mal» ou menos, escreve
a maquina e pratica de escritório
neste serviço ou de tornai, cinema,
clube, etc. dá as melhores reíeren-
cias, deseja ganhar no mínimo
3008. Favor telefonar para 28-
7727. das 7 ás 10 horas, íalar com
Campos. (66741 )B

BOMBEIRO 
— Preelsa-se de um

bom oílclal para trabalhar £
dias. R. do Livramento 209.

(37660)E

TVf OÇA sabendo datilografia, oíe-
¦"*¦ rece-se para ouxlllor de escri-
torlo. Tel. 26-5871. Chamar Ma-
rla. (42079)E
TROÇAS — Admltem-se duas de
XVI boa aparência ,com pratica de
serviço externo para uma organl-
zeçfio idônea, mediante otlma
compensação. Rua Io. de Março 8
7» ond. Solo 1. (48072)E

ECANIOO — Precisa-se de Sm
que tenha bastante pratica e

que conheça bem. os cerros da Ge-
neral Motors, tratar na Agencia
OldsmobUe. Praia de Botaíogo 330.

(48281 )E

MARGEADOR pautaç&o. precisa-
se, r. Senador Pompeu 31.

I (53420)E

ALFAIATARIA 
— Prectsa-se de

aprendiz com alguma pratica
& r. dos Arcos 85, trata-se oom o
Sr. Eduardo. (37692)E3

ALFAIATARIA 
— Precisa-se de

um ajudante adiantado: & r.
dos Andradas 42. (63018) E3

BORDADEIRAS a m&q preclaa-
se de ótimas oom urgência

para casa de famlUa, paga-ae bem
e n&o d& para íora, quem nio es-
tiver em condições; é favor nfio
telefonar, 23-2673. Ladeira do Va-
longo, 5. Saúda. (37675)B3
DORDADEIRA a m&o~ã moçaA* para pento turco. Precisam-»»

á rua Salvador Correia. 134-A,
«mrt. aa. x. AS-aoat. tiçn2S)E8 3JH7--

JARDINEIRO 
hortelâo, precisa-se

de um que entenda bem de Jar-dlm a horta; é íavor n&o se apre-
sentar n&o estando bem habilita-
do no assunto, e outros serviços,
casa e comida e bom ordenado; rua
Ponde de Bonílm 491. (47879) E4

JARDINEIRO 
— Oferece-eo com

pratica bastante de serviços,
que se relacionem oom fazenda ou
Jardim, para casa de alto trata-
mento. sabendo encerar. D4 refe-
rencia». Tel. 22-1544. (481'17)E4

OFERECE-SE um moço português.Idade, 33 anos, para casa de fa-
mllla de tratamento, sabe lavar
cano, encerar, tratar de Jardim e
vários serviços; dá Informações de
onde tem trabalhado. Tel. 42-2636.

(46364) E4

OFEREOE-SE Jardlnelro para casa
de familia. ou chácara de flores,

dando boa» Informações, tel. 22-

CICLISTA 
— Precisa-se de um

ciclista, ativo, de 16 a 18 anos,
paga-se bem. Tlnturarla Contl-
nental, 4 rua do Rezende, 80.

(57678)B

CORRETORES 
— Preolsa-se de

2 relacionados na praça e de
boa apreeentaç&o para pessoas que
desejem progredir. Candidatos
apresentem-ee das 9 as 11 e das
14 4a 16 horas. 4 Av. Passos 24.
1° andar. (41884)E

CASAL português, oferece-se, dA
boas referencias, sendo o ma-

rido chauífeur ha 10 anos, tendo
trabalhado em carro partlcular: e
a mulher para qualquer serviços
domésticos, para tratar 4 rua Hu-
malta 139. Tel. 26-9722.

(66544) E
/COLOCAÇÃO bem remunerada.
*-* importante Cia. admite deis
cavalheiros ativos educados ebem
relacionados com o comercio, re-
partições publicas e forças arma-
das aílm de preencher vages no
seu Dep. de Vendas. Remuneraç&o
de 5006 a 1:500* e ótimas cratlfl-
cações. Procurar por Trajano 4

rua 1°. de Março 6, \" andar.

MARCINEIRO 
— Precisa-se, 4

rua de Santana, 157, íundos.
com o Sr. Lemos. (42160) B
TVfOÇAS
ATX bam i

Precisa-se, que «al-
bõm somar, dividir e multl-

plloar, e que tenham gosto de tra-
balhar num balc&o de armarinho,,
mesmo precisando de pequena
pratloa. Praça Bor&o de Drumond,
2, das 10 ás 11,30, oom o Sr. Elias.

(6280S)B

MENINO 
— Precisa-se para ser-

vlços leves e limpeza, enclna-»e
a ler, paga-se 306 por més. Tra-
tar 4 Av. Mem de Sá, 14.

(37728)8
n/TOÇA bem apresentada, com
ITA. protlca de bombonlerc. precl-
sa-ee, 4 rua do Catete, 323-A.

 (37713)S
TITOÇAS rapazes, preclsa-so com
ITx boa aparência, referencias pa-ra serviço externo de ótima co-
mlss&o. Ordenado Inicial 2008. 4
rua 7 de Setembro 177, Io and.,
das 8 ás 10 horas. ' (630<1>E

OFERBCE-SE 
senhora viuva. 3l>

anos, educada, alguma aparen-
cia para dama de companhia ou
governante de pescoa só ou mes-
mo casal sem filhos de respeito.
Dará referencias se necessárias.
Carta» para. 40075, na portariaigm)& #5H» *>síei -•-''--. j^gpiB^a

«Ü^HIWw^iil^i;



JORNAL DO BRASIL — QUINTA-FEIRA, II DE ABRIL DE 1940
c-kTIQTTHIiADOri — Pr-Clsa-»*» de
a* um ajudante com pratica, na
Ca*.. Tedeica. a rua do Catolv.
314. Tol. 2S-0827. (47013)1.

OFERECE-SE 
rapas moreno, sa-

bendo e_orevor a maquina, fa-
lando Inglês, italiano e espanhol,

'tendo multa pratica do hotel. Av.
Mem de 6ft .... «1. «¦¦»»*.. 

„ ,

FERECE-SE um casal de multo
respeito, para tomar conta de

,um predio ou de uma chácara; tra-'tar 
com o Sr. Henrique. Fone,25-

8726.  ____i7__-E
PErTÃRIOS.— Prcclsa-se dêe 2
carpinteires, 2 estucadores c 2

Ibombclroa, r. Bar&o de Mesquita,
.m,_Fone__28-4528. <_7 _ü >E

OFERECE-SE 
um homem dc cor

parda, para porteiro de clne-
mas ou para limpezas de edlfl-
cios. Tem carteira e document.»
aue possa provar sua conduta. —
írocurar Euclldes, -"-O3""--..^,.

PRECISA-SE 
de bons paa_ador_s

com pratica ds tlntuvarli. no
Tinturarla Japonesa, a r. da Pas-
.agem 37. *.__________¦

PRECISA-SE 
de uni rapaz corri

alguma pratica dc botequim, A
rua Barão de Mesquita 662. Tol.
38-7053  (03605 )E

P~RÊCISA-SE 
dc um compositor

tipográfico, A rua General Cal-
dwcll 287. (41890)E

PRECIS 
\-8E da um aprendiz nal *pJWJCI£A-»E de vendedora para

oficina dc bombeiro hidráulico, I *¦ ca«a dc modas, que atenda, a
ru.» R*LJ*S"l__f_j.J__l4_J_____7.LE

P"~RKCISA-SE 
de rapazes dc boa

aparência, oducados o Intell-
gentes, para agentes do uma com-
pnnhla, com ótimas oomlssO;'..,
tratar com o Sr. Antônio Hslolus,
dns 8.ao is D horas, á rua M.x.co
n. 164. sala 5'., 6° and. (53354)E

P~ 
RECÍSA-SÉ"do um pnssadoi na
Tinturarla Lisboa; A rua Frol

Caneca 144. (37541)E•pRECISA-SE de um bom rapazl-

Jarihs.Vv?ç"°dea «branca" í^^l''!^^»"^!^?^* \\

Cruz 73 — Meyer _
RÊCISA-SE dc um marceneiro,
obra do pinho; rua Pedra do Sal

33 - Saúde. (47039)E

PRECISA-SE 
c'_ úm oflclal

torneiro do madeira. A rua

(47D53JE atividades, Inscrevam' neral Câmara 325, sob. dlarlamcn-
te da- 10 As 17 horas. (37736)E

General Pedra, 205. (3.036 ia

OFEREOE-SE 
encerador calafa-

to com toda pratica de limpeza
am geral, tanto cm edifício como
em escritório. Tratar com Bran-
d&o; ft rua Moncorvo Filho 49. sob.

(62373)E
FBRECE-SE uma moça para tra-
balhar em escritório, consulto-

rio, olerltc, etc. Di boas reíeren-
das de sua pessoa. Tel. 4.-^^

FERECE-SE rapaz para cargo do
responsabilidade com especia-

Udade magareíc. armazem, gar-
eon ou cobrador. Cartas A rua
Araújo Loltfto ou tol. 29-4220 —
Rodrigues. (66721)E

PRECrSA-SE 
para preencher 4

vagns dc senhores apresanta-
veis ordenado 600*000. Falar com
o Sr. Alberto, das 9.30 As 11 o das
14 As 16 horns. Av. Rio B.-anco 173,
5° andar. N&o se atende pelo tele-
fone. (41876)E
1>REC1SA-SE de um empregado
A de 16 a 18 anos, com pratica
do café c lelteria; A r. Bar&o do
Bom Retiro 397, ordenado HOS
cnsa e comida, extgcm-sc referen-
cias. (37253) E

PRECISA-SE 
dc uma ternista

que tenha bastante pratica, A
rua da Passagem 110. Lavanderia
Guanabara. (53233 )E

PRECISA-SE 
dc uma pas;adei-

ra do brlm. Rua S&o Clemente
357. Tol. 23-2082. (37708)E

P-RECISA-SE 
ds uma ajudante

do co.turelra com pratica de
boas oficinas. Para começar a tra-
balhar hoje, para casa d_ famUla.
Tratar com Mme. Helena; a r.
Santo_ Amaro 127. (42202) E

PREUISA-SE 
rto um vendedor

de pSo; A r. Bar&o do Bom
ho Nov<

(62018 )E
Retiro B9. Engenho Novo

domicilio. Ul.^S-OíM*''. (83350)E
nREOisA-BÉ do uma pã/isadei-

rn. de brlm, na Tinturarla Sa-
gres, 4 r. Bar&o da Bom Retiro
_ 11. (42062 I _,

P'~:RECISA-SE 
de compositores e

Impressoras, maquina peque-
na, & r. do Senado 8. (33388)E

R.ECI8A-SE de um rapazinho,
para ocupar o lugar de sorven-

lo, quo tenh'.- carteira proflsslo-
n-1 e de saude. A r. Santa Luzia
684, O Garoto do Remo. (37320)E

PREOISA-SE 
de homem' qúe co-

nheç.v de lavoura, para tomar
conta de um sitio, i r. Bar&o de
S&o Francisco Filho 473, Vila Isa-
bel.  (42094)E

PRECIS.Í-6E 
de lavadores e pas-

sadores para tinturarla Suíça,
para of-tlvos; & rua das Laranjel-
ras 378. (48041 )E
•piRECISA-SE de uma costureira,

com pratica de tinturarla, A
r. Coronel Rangel 20, Cascadura.

¦ (53379 )E

prNTORES

OFERECE-SE 
um

t

O

senhor para
'trabalhar em tinturarla como

passador. Tels. 28-3225 e 28-1830.
chamar_Vlolra. (48110)E

OFE3RECE-SE 
boa enfermeira pa-

ciente, zfâlosa, para tomar conta
de qualquer doente i.artlcular du-
rante A noite ou dia. Conforme
combinar; dA referencias. Tel. 25-
-J902. (37598) E

JFERECEM-SE duas moças, uma
para serviços de um casal e

outra para arrumar apartamentos
por horas. Tratar rua General Se-
vcrlano 100, c|13. Botafogo.

(48021 )E
FERÉCBM-SE~cmpregados e em-
pregadas de todas as Idades.

para toda e qualquer atividade.
Tel. 48-0564. (37767) E

OFERECE-SE 
uma moça sem

compromisso para tomar conta
ei. pessoa doente ou pessoa só,
com boas referencias. Cartas para
42206, na portaria deste Jornal.

__\  (42206)E

OFERECE-SE- 
um rapaz de bom

comportamento, de toda con-
fiança, para serviços de casa do
apartamento ou família. Ordena-
do 1203, com casa e comida. Tra-
ta-se pelo tel. 23-2577 (53483)E

FERBCE-SE rapaz chegado do
fora, de bom comportamento,

d* reíerenclas; & rua da Quitanda
o. 195. Tel. 33-1380. L3_7iI)E
TyRECISA-SE de bons serventes c

pedreiros, A rua Alice 36, fun-
dos. Laranjeira». (53194)E

PWEOISA-SE 
um bom empregado

para limpar talheres e fazer
limpeza; A rua dos Beneditinos 19.

(37421)E
RECISA-SE de passàdelra, A r.

Caplt&o Rezende 189, Tlntu-
rarla S&o Sebastl&o, que saiba tra-
balhar, Meyer. (62768)E

PRECISA-SE 
de passadelras e

passadores. para brlm, paga-
se bem, roga-se n&o apresentar
quem n&o estiver em condições.
Tinturarla Cruz de Malta; & r.
Barão de Mesquita 636. (62698)E

P~RECISA-SE 
de moças com pra-

tlca de fabrica de caixas dc
Dapcláo; r. do Costa 12A e 14.

(47146)E

PRECISA-SE 
de uma senhora

casada de 30 a 40 ano3. forte
e sadia para cuidar de um se-
nhor doente. Tratar á r. Carva-
lho Azevedo 11, apart. 101. Lagoa
Rodrigo dé Fr°.ltas. (62350)E

Proclsa-se meios
oficiais, levar retrato para fl-

cha, & Av. Bar&o do Tefé 76, fim
da r. Camerino e Cais do Porto.

(62925)E

PWECTSA-S-E 
de um vendedor

de p&o com pratica e que de
referencias; na Padaria da rua
Mau A 24. Santa Teresa.

(62030)E

VENDEDOR 
— ProcUa-an que

conheça n praça 'lo Rto cm
armazena c confeitaria», exigem-
.«i reforencla.; A r. Visconde
Itau'na 108, loja. (37<l8fl)E

ZELADOR para pequeno edlflolo
de apartamentos — Precisa-

sn um que durma no mesmo. Ex'.-
gem-se referencias. Tratar a rua
Buo_nos_Alre« 47; (82402)E

10 SARGENTO reservista do Exer-•*¦ cito falando bem Inglês, ale-
m&o, espanhol, arabo, procura
uma colocaç&o no comercio ou

em um hotel onde freqüentam es-
trangelros para eervlço de portei-
ro ou Interprete; é favor escre-
vor cartas para 36923, para a por-
tarla deste Jornal. (36923)E

ALUGUEL DE
CASAS E CÔMODOS

CENTRO

ALUGA-SE 
por 150. • taxas,

pequena apartamonto em pre-
dlo novo com todo conforto, tom
grande terreço e multa agua, La-
delra do Barroso 85, apt. J-A. fica
no fim da. rua Vise. da Gavoa.

 (41931)12
CÕSÃ-BB uma vaga a rapaz

do comercio, com pena&o, em
casa do famUla, em uma otlma
sala de frento, A rua Rodrigo SU-
va 16, 2o and. (37374)12

A LÜGA-SE em casa de famUla,

A LUGA-SE todr o Io andar
do edificio do (JORNAL

OO BRASIL), dispondo de
amplos ..alòcs e eom servi-
ço de elevador exclusivo.
Acomodações para grande
companhia oa grandes cs-
critorios. Trat-*** no 6o an-
dar, com a gerencia deste
jornal. (C 11)12
ALUGAM-SE um bom qunrto

vagas para rapazes, com pan-' 
r. 7 da Setembro 107, 2."

(02986)12

para rapazes, um quarto com
luz, llmpesa e telòfone, Av. Passos'
n. .44. sob. Tel. 22-2901. (41918)12 s&o; A

A~LUGA.SE 

" 
pequena 

" 
parte do | nJ___  ._ __.

um sal&o. A rua do Ouvidor i A LUOA-SE boa sala de frento o
n. 119, sob. própria para calçados,; « quarto a casal ou pessons quo
roupa branca ou molas, com dl- n&o cozinhem. Av. Salvador de Sa
relto a exposlç&o na vitrine, por j 173, sob. Estaclo do S&.
cima da Lelteria Palmlra.

(37332)12

F 
RECISA-SE de um carplntel-

ro que tenha pratica de car-
rosserles de carros de passeio e ca-
mlnh&o; á r. Dr. Sá Freire 94.

(47875 )E

PRECISA-SE 
moça modesta para

ajudar nos serviços de colégio
em fundação; ordenado 70$; A
Av. Pedro II, 235; tratar das '8

as 10 horas; n&o so atende pelo
telefone. (37473) E

PRECISA-SE 
bom lavador, pas-

sador e uma boa passàdelra,
lugar efetivo; paga-se bem, Tln-
turarla Barbosa, Eng. de Dentro.
36 (37476) E

PRECISA-SE 
ajudante de lixa-

dor para os 7 iastrumontos. no
Zás-Trás, Praça Tirádêntes, 31.

(48200)E

1*>RECISA-SE 
bons oficiais bom.

¦ belros hidráulicos; A r. da Con-
caiç&o, 148, loja. (53344)E

PRECISA-SE 
do bom arrumador

c encerador: A r. Santa Lu-
zla 590. sobrado. (62877IE
•pRECISA-SE de molo oflclal
a compositor tipográfico; A r.
Senador Euseblo 40. (62892 )E

RECISA-SE de um servente de
cozinha, no restaurante Bus-

ckv: ft r. do Rosário 133, das 8 em
diante. (68687 )E

PRECISA-SE 
de um rapaz para

fazer limpeza o entrega de
embrulhos; Travessa do Ouvidor 4.
casa de frutas. (43189)E

PRBCISA-SE 
de pessoas de am-

bos os sexos, para colocaç&o do
5 produtos JA conhecidos, em re-
sldenclas, sorveterlas, confeitarias,
armazena, etc. Lugar de vfuturo,
para pessoas cativas e que quel-
ram ganhar um ordenado Inicial
de 300$ e 40 0|° sobre as vendas.
Serve mesmo tendo outras. ocupa-
çoes A r. Uruguaiana 218. sob.

(66606)E
.ECISA-SE de todos oa empre-
gados para caíé bar e restau-

rante. Tratar A rua Io de Março
n. 145. (37749)1*!

PRECISA-SE 
de uma menina de

10 a 12 anos, para ajudar ai-
guns serviços leves, apresentado
por pessoa da família, que durma
fora; & Av. Aparlcio Borges 15.
apto. 607, 6° andar. (63064)E

PRECISA-SE 
dê calxelro com

pratica de balc&o e ruà; Arma-
zem Seleto; ft rua Conde de Bon-
fim 498. (377-4) E

FlECISA-SE 
de carpinteiro e

pintor; 4 rua Lauro do Araújo
n. 100. Botequim, das 7.30 ho-
ras em diante. (63078)E

ALUGA-SE 
uma sala ou um

quarto a senhor; & Av. Hen-
rlque Valadares 77, sob. (37065)12

ALUGA-SE 
ôtlma loja acabada

de construir, á r. da Qultan-
da 67. Tratar com Graça Coutu
& Cia. Ltda. , A rua Uruguaiana
87, 1*> and. Tel. 43-7170. Aceitam-
_e__ofertas. (66056)12

ALUGA-SB 
o 1» andar do prodlo

A Avda. Rio Branco 12, multo
confortável, bem arejado e 6_rvl-
do por olevador. Serve tambem
para importante escritório, tratar
com o Sr. Antônio na loja.

(36179)12
LUGAM-SE vagas para rapazes,

desde 1608000. em cos- de fa-
mUla mineira, com «ala de vlsl-
tas, sala de espera, telefone e mui-
ta agua. Avenlda Passos n. 34.

(29174)12

ALUGA-SE 
um quarto amplo e

limpo, em casa dc familia só;
ft rua Mato Grosso, 1, sob., Adro
de S. Francisco, Praça Mau A;

(62456)12

ALUGAM-SE 
quartos ou salas pa-

ra rapazes e casais sem crean-
ças, em predio com multa ordem e
bastante agua; preços de 83», 908
o 1003. R. do Lavradlo 144.

(47949) 12

(42057)12

ALUGA-SE 
boa sala do fronte

a moços ou a casal que tra-
balhe fora; A r. Francisco Mura-
torl 37. (92677)12

AtLUGA-eWS 
espaçoso quarto,

nao tem mobília e sô para
cavalheiros, frente de Io andar;
A_rua do Carmo 38. (47838)12

ALUOA-SE 
um quarto' mobila-

- do, com telefone, com ou sem
pcmi&o, em case. de família, ft rua
do Riachuèlo 339, sob. (53057112

•pRECISA-SE de um casal portu-
* guoz que entenda e possa
cuidar de pequena horta e pres-
tar outros sorvlços em fabrica.
Dâ-se casa para morar e ordena-
do. Exlgem-se sólidas referen-

cias: Ar. D. Zulmlra 88.
(62943)**-.

13 
RECISA-SE de um rapaz para

encerar aos Domingos uma
escola, pagamento mensal. Tratar
ft r. Uruguaiana 114. sob.

(62947)E

PRECISA-SE 
rapazinho; á rua

Santa Luzia, 684, O Garoto do
Remo. (37320 )E

PRECISA-SE 
de um homem for-

te para serviço pesado. Exl-
gem-se referencias. Trata-se A
Praia de Sfto Cristov&o 62.

147867)E

PRECISA-SE 
do uma boa passa-

delra de vestidos de seda ou 11-
nho, ft r. de Passagem 110. La van-
derla Guanabara. (53234) E
•pcRECISA-SE de um rapaz e um
a menino para trabalhar em ar-
marinho, A r. Elpldlo Boa Morte,
73, cm frente ft Saude Publica, P.
da Bandeira. (53242)E

PRECISA-SE 
Je um casal sem fl

lhos, para trabalhar em um
sitio que saiba tirar leite e demais
serviços clima bom, município de
Vassouras. Trata-__ A r. S&o Cr;»-
tovfto, 217, estância de lenha.

(36859IE
3.BCISA-SE funllelros, meios
oficiais carpinteiros, soldadores

a oxigênio e pintores a pistola, &
rua Baronezca do Engenho Novo 7:1
tel. 26-0259. (52924) E

PRECISA-SE 
de auxiliar do den-

tlsta apresentavel com pratica.
Tratar por favor das 8 as 10 h3.,
s. 1105. Edlí. Regina, 11" and.

(52904)E

1">RECISA-SE 
passadelras; A rua

• General Pedra. 154. (60751)E

PRECISA-SE 
empregado pára

serviços domésticos; exige-se
carteira; & r. Pereira da Silva,
57. Laranjeiras. (62833 )E

P~ 
RECÍSA-SE rapaz de 18 anos.
sabendo ler e escrever, reser-

vista; exigem-se referencias; ft
r. S. Cristóvão. 03. (48103)E

PRECISA-SE 
encerador no Ho-

tel Pedro II, Sen. Pompeu. 226.
(66771)E

PRECISA-SE 
ajudante com pra-

tlca de serralheiro; A r. GeT
neral Pedra, 397. _ (48258)E

PRECISA-SE 
rapaz para arear

talheres e demais serviços,
com pratica cm restaurante; ft
r. S. Pedro, 290. (37587 )E

PINTO! 
ES — Precisa-se 3 com-

petentes, para pintura em car-
ros, r. Riachuslo 18719. Auto Union
BrasU Ltda. (C 313õ)ls

PRECISA-SE 
um bom ajudante

de forno com pratica, na pada-
ria da rua da Harmonia 100.

(63004 )_E
RÊÕ_gX-SE-dõ boa passàdelra
dc br'.m para efetiva, na Tln

PRECISA-SE 
de um passador e

uma passàdelra. Informações
A rua Coronel Agostinho 71. —
Campo Grande. (37736)E

PRECISA-SÉ 
de um empregado,

até 16 anos, de boa conduta,
que tenha carteira profissional, ft
r. Senador Vergueiro 124.

(42154) E

REOISA-SE de uma boa passa"-
delra para tinturarla, & rua

Alzira Brand&o 112-A, TIJuca.
(42163)E

PRECISA-SE 
de rapaz para car-

regar embrulhos, ordenado
1508 mensais, á r. S&o Pedro 108,
30 and. Tratar entre 7 e 8 horas.

(42162)_E
RECÍSA~SE do tres senhoras ou
senhorltas, preparadas e apre-

sentavels, pera serviço distinto.
Tratar coin Mme. Carvalho, das
9 ns 11 horas; ft Av. Rio Branco
n. 91. 5°. sala 7. (63074)E

PRECISA-SE. 
de empregada pa-

ra lavar pratos e roupa; á r.
do Catete 101._ Sobrado. (37705)E

P~RECISA-SE 
de~um ajudante ae

forno, com pratica. Humaltá,
148. (63081)E

ALUGA-SE 
um cômodo com

duas salas, cozinha, banheiro
e W. C, 2608, em avenlda faml-
liar; ft rua Buenos Aires, 289. Tra-
ta-se no birbelro. (62401)12

ALUGA-SE 
uma aala a moços ou

a cnsnl sem flilios; A Ladeira
Madre de Deus 45. Camerino.

(47777)12

ALUGA-SE 
por 4008, o aparta-

mento do 2° and. do predio
sito no B6co do Bragança, 13 (en-
tre a rua Primeiro de Março e
Candelária), com sala, dois quar-
tos, cozinha, banheiro completo e
terraço. As chaves estilo na loja.
Informações pelo tel. 28-0177.

(47755)12

turarla Haya;
lito 1-5.

rua Benedito Hlpo-
(63008 IE

PRECISA-SE 
boa passàdelra de

vestidos, para lugar efetivo,
Tinturarla Gloria, ft r. S. Jo&o
Batista, 35. (48091)E

PRECISA-SE 
passàdelra de ter-

nos de brlm, na Lavanderia Lu-
tecia, A Av. Gomes Freire. 134:
tol. 42-8811. (48078)E DRECISA-SE de bons passadores" *^ "layadores e de boas passa

PRECISA-SE 
de bem margoador.

para maquina de cilindro, a
rua Moncorvo filho. 48._(4819J)«¦¦

P~ 
RECISA-SE-ciclistas e ajudante
a vera: r. do Carmo 41.

(62700)E
RÍCÍsT-SÉ~dõ~ unwapaz Um-

po com vontade de trabalhar
para copa de um bar. Tratar á
Praça Getullo Vargas 8. (37669)E

PRECISA-SE 
de cavouquelros; r.

Iguassú, 132, c. 20. Engenhei-
ro Leal. (53276)E

PRECISA-SI! 
da marcinelros pa-

ra trabalhos, ft r. General
OüdweU 81, Fab.ica de Moveis Rio
Lima. (6243DE

PRECISA-SE 
de um menino que

saiba Íôr e escrever para ser-
vlços de escritório e entregas de
pequenas encomendas, de prefe-
rencla entre 14 e 17 anos. Paga-se
bem..Tel. 22-9047. (62824)E

PRBOISA-SE 
do um rapaz de 15

a 18 anos. para escritório com
pratica dos livros do Ministério
do Trabalho, A r. General O.Idwcll
81. (62431|E

PRECISA-SE 
de um servente e

de um carpinteiro c' pratica de
oficina; Av. Mem de Sá 331.

, (57603 )E

PRECISA-SE 
de melo oficial de.

• marclnelro; A rua Gonzaga
Bastos 294, Vila Isabel. (_7331)E

PRECISA-SE 
de rapazes do boa

aparência, para trabalhar com
um artigo de murto facll aceita-
çâo. Podando ganhar de 5008 ft
8008. Tragar A r. João Vicente 57.
LoJa._Midur-l_ra.  (41608)E¦pUEOTSA-SE de um menino de
A 10 a 12 anos, em pequena ofi-
cina, podendo morar no empre-
go e freqüentar escolar. Cartas
para 63324, na portaria de3te Jor-
nal. (62324) E

PRECISA-SE 
de um lustrador de

torno, & r. General Pedra 205.
(52937)E

PRECISA-SE 
de moça de Instru-

ç&o primaria solida, para tra-
balhar na secção fabril do Labora-
torlo Gross, i rua Bar&o de Itam-
bl, 31. (53432)E

PRECISA~SEde 
um ajudante do

confeltelro com pratica: Av.
Ataulfo Pa_lva,_104-A. (66664)E

PRECISA-SE 

~de 
margeador do

maquina de cilindro. Tlpogra-
fia Modelo; & rua da Qu tanda
n. 165. _ (53550)E

P~REblSÀ-SE 
üe empregado para

limpeza c outros serviços; A
r. S. José, 11, 1.° andar. (37570)E

PRATICO 
de farmácia — Procl-

sa, com máxima urgencl. e
que saiba dar injeções. Exlgem-se
referencias; tratar pelo tel. 26-
0913. <333_.6.!E

PADARIA 
— Precisa-se do um

calxelro, com pratica de bal-
cão. ft Av. dos Democráticos 711).

(53359)E

PASSADEIIIAS-^- 
Precisa-se de

duas, para brim, lugar eíetl-
vo, na tlnturarle ft rua Bar&o de
Mesquita 365. (4780.) E

Í.-ASSADEIRAS 
— Precisa-se de

tres boas passadslras para
brlm e r.ma-para vestidos, lugar
efetivos; Tinturarla Continental:
ft r. do Rezende 80. (57674)E

ALUGA-SE 
espaçeso Io and. pa-

ra negocio ou morada. Alu-
guel 6508, incluinc.o taxas: á rua
Primeiro de Marca, 137. Trata-se
na loja. (47717)12

ALUOA-Í.E 
um lindo quarto

multo arejado a casal ou ra-
pazes, cosa multo sossegada e res-
peito, dA-se pens&o, querendo, tem
telefone; A r. André Cavalcanti
110; (62810)12

ALUGA-SE 
um ôtlmo quarto pa-

ra moça, sendo unlca lnqulll-
na, com ou sem moveis c pen-
s&o, ou a rapaz; ft Av. Henrique
Valadares 152, apart. 55.

(53521)13

APARTAMENTOS E LOJA1.
— Outro — Alu*çam-se'

ótimos ; partuuicntos aca-'
bados dc construir, com a»
melhores Instalações, á rua
da Lapa 31. Preços para oh;
apartamentos de 500$ a 600. I
c para a Injn 1:500"$. Infor-
mações &. rua São José 70,
Io and. S. A. Paula Afonso.'

(62378) 1'.2
APARTAMENTO 

— Pasna-se o
contrato do um apartamento

mobilado, por motivo do vtagom,
A rua dns Marrocai! 30, apt. 707.
Informações no mesmo. (36881)13

A PAUTAMUaNTO — Aluga-se
" ôtlmo saln, quarto, cozinha,
banheiro. Aluguel 350Í. Av. Mem
do SA 253 apart. 27. (42210)12

ALUOA-SE 
& r. Paulo do Fron-

tln 34, apart. 42, uma ótima
sala com entrada independente a
um rapaz ou a casal. (48236)12

ALUGA-SE
caia da Avenlda

Mem dc Sft 24C, aluguel 5503,
tem quatro quartos, uma boa sala,
o mais dependências. (47661)12

PRECISA-SE 
bom servente o ou-

tro calxelro para trabalhar em
um botequim; A r. do Matoso.
45. Praça da Bandeira, (37575)E

deiras: lugar efetivo. Tinturarla-
Danúbio. Praça Saenz Pena 9.

(37877)E

PRECISA-SE 
de um carregador

de armazém para entrega de
pastelaria, ordenado 1008, esperar
o cmpadelro. Mercado Municipal
87-89. Café. (62993) E

PRECISA-£E 
de um menino pa-

ra armirlnho: A Av. 28 de
Setembro 302. (63994 )E

PRECISA-SE 
de um vendedor

de pão, com pratica; á r. do
Catcto 112. Padaria Roma.

(62999)E

PRECISA-SE 
de um empregado

para lavar louça de pens&o e
um rapaz com p.-atlca; á r. da
Candelária 85. (37649 )E

FRECISA-SE 
d_ um menino de

14 a 15 nnos para mandados;
ft r. S. Pedro 145, sala 5.

(37331)E
RECISA-SE-dê" um lavador com

noratica de tinturarla. Tel.
38-7801. Prof. Valadares n. 4.

(37848)E

RAPAZES 
q-ae desejem ganhar

de 10Í a 158 diários — Precisa-
se oara serviço facll, agradável e
rendoso, é proclso atividade e boa
disposição, rja Uruguaiana 216.
sobrado. (48042)E

ALUGA-SE 
quarto bem mobl-

lado, com pens&o, a oasal, em
casa de familia de sossego e res-
peito, tem banheiro moderno, a
r. Sete de Setembro 101, 2" and.

(47693)12

ALUGA-SE 
2o and. da Av. Rio

Branco, 58 (grando sal&o e
duas divisões), para companhia,
sociedade ou centro de ensino.
Tratar na loja "Café". Preço 8008.

(41561)12

ALUGA-SE 
um qunrto sem mo-

vels Av. Mem de Sft 234. 5"
(37461112

RAPAZ 
— Precisa-se para llm-

peza « outros serviços em foto-
grafia. Praça Tirádêntes 63.. . „ilmu  _. _., „ ....

(66600) E Marechal Florl.no 42. esquina de

and. Tel. 42-2366.

ALUGA-SE 
o ap*>. 2 da rua do

Senado 25, Io and. Aluguel 450$
— Tel. 22-4603. (47709)12

LÜGÃM-Se" vagas mobiladas
com pensão e café a rapazes

que tenham boas referencias, pre-
ço 170S por mes. pode pagar por
quinzena: & Av. Marechal Floria-
no 96. 1.° nnd. 137426)12

ALUGA-SE 
bom sobrado, ft Av.

Passos 113, esq. da rua S. Pe-
dro. Chaves e trata-se -ia loja.

_(5239-l)12
LUGA-SE-um quarto mobilado,

com agua corrente, eto., para
2 senhores n vagas de frente e In-
ternas desde 170$ mensais, com
Átimo passadlo. café. etc. A Av

ALUGA-SE 
em um apartamen-

to, de uma senhora sô, uma
sala de frente, bara descanço,
eom direito ao teleíone; tratar
pelo telefone 42-4585. (53079)12

ALUGÃ-SEo 
3° pavimento da r.

dos Inválidos, 95A. dois quar-
tos. uma sila, banheiro completo
e ÍogSo a.gás. Preço 4208. Tratar
na rua do Riachuèlo, 26 (42143) 12

A~ 
LUGAM-SE"vagas; A rua S. Jo-
sé, 72, 2" andar, tem elevador.

(42016)12
LUGA-SE bom apartamento 4

pequena família no Edificio
Morais; & Praça Cruz Vermelha,
9f. Esplanada do Senado. Preço
500» (42044)12

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto

para solteiros ou casal; A rua
do Rezende, 141. terreo. (42049)12

LtTGA~SE êm 
"confortável 

apar-
tamento, boa sala de frente,

bom mobilada, n&o falta agua,
rua Senedo 222, apt. 9. 4" and.

(53307) 12
~\TJ*CTGA-SÊ 

um quarto sem mo-
" vel». a rapaz solteiro, ft. rua
Carlos de Carvalho 59, 2o and.

 (37502)12
ÍXSÕÃ^SE~ãa\a e quarto de

frente, em casa de pequena
família portuguesa, com direito a
caaa toda, a um casal de trata-
mento. oue dé bons referencias,
tem multa la:-RU?sa. agua o luz.
i rua B?.f&o de S. Fell:: 113.

(37501)12
LUGA-SE 

"quarto 
de frente, a

casal ou papazes. com ou sem
moveis, casa de família, n&o falta
asua. rua do Senado 198. tem te-
lefone. (37485)12

_. _ 2o andar da' rua
S. Pedro 118. pera famUla,

com 7 quartos, 3 sala., cozinha
e bnnhelro. Trata-se á rua Ouvi-
dor 67, com Couto. (42075)12

ALUGA-SE 
um quarto bem are-

Jado. ssm mobUla. em aparta-
mento de unlco casal, ft rua do
Senado 181, apt. 14. Tel.((4M181.

ALUGA-SE npartamento com
£*¦ quarto e banheiro completo; ft
rua dos Andradas. 130. 250$ men-
sais, Inclusive luz e gfts. Informa-
çôes na portaria. (62850)12

A"£ÚGA-SE 
bom quarto mobl-

lado para casal, raoaz ou mo-
ça protegida, com telefone, n&o
tem roupa de cama; ft r. Carlos
Sampaio. 43. terreo. (66775)12

ALUOA-SE 
um quorto, em casa

de pequena famUla, para ra-
pnzes de respeito, preço 80$, A rua
General Câmara, 182. (42167)12

ALUOAM-SE quartos limpos o
arejado.. em lugar de multo

sossego e respeito, sô a homens, a
começar de 70», a rua do Lavra-
dlo 122, Informações na portaria.

(42173)12

APARTAMENTO pequeno — Alu-
ga-so, com todo conforto, pa-

ra casal; ft r. Monto Alegre 54.
(60728)13

ALUGA-SE 
ótimo quarto para

casal ou rapaz, sendo lndepen-
dente em cosa de íamllla. Aluguel
1208; ft Av. Gomes Freire 136, 2"
andar. (37533)12

ALUOAM-SE 
vagas para rapazes,

e quartos para casais, com ou
sem pensão, ôtlmo ponto, e quar-
tos arejados. Rua da Carioca 16,
2" andar^ (53552)12

ALUGA-SE 
um ótimo ponto pa-

ra qualquer negocio, a dois
pas-os da Av. Aluguel 100$; ft r.
S&o José 93. Tratar com o Sr.
Brand&o. (33813)12

APARTAMENTO 
— Aluga.se por

5003, com ampla sala, 2 bona ;.
dormitórios, cozinha grande e
quarto de banho moderno, com
todas as Instalações novas; ver
no Edifício TUin Dulce, A r. Luis
de Camfios. 75, apto. 2, 4.° andar;
chaves com o encarregado.

(37563)12

A" 

~PARTAMBNTO — Transfere-se
o contrato de um, no centro.

Ver e tratar no local, ft Av. Pon-
sos_48-A,_npt. 40'.._ _(53329)1*!
("-acic-ln — Traspassa-se o con-_/dK>tt_lU trat_ d. , apart. c0,n
um quarto, saleta, hall, banheiro
e cozinha. Pode eer vlato até 10
horas ou das 19 horas em dlant-".
Tel. 42-0455. (6297211''

Cir*"ELAN->lA 
— Passa-se apar-

tamento com sala, cozinha,
americana, banheiro com pequeno
hall a quem comprar os moveis.
Aluga-se tambem mobllndo por 1
ano, Incluindo telefone. Telefonar
para 42-7486. (..2977)1.

CASAL 
sem filhos precisa do apo-

centos cm casa de famUla dn
tratamento, preferencia no cent.ro
Clnelandla. Das 8 '. 18 horas,
diariamente, para 2.-15-12.

(52713112

A LUGA-SE •

ALUGA-SE 
uma sala e 1 quarto

Juntos ou .uma sala lnde-
pendente; ir. da Alfândega 338
1.° and. npart. 1. (3765.112

ALUGA-SE 
um quarto; Av. Mem

de Sá, 183. (37645)12

^LUGA^SE á rua Uruguai-
ana 7, amplo Io andar,

tratar na loja, Camisaria
Ipiranga. (534274)12
ALUOA-SE 

um quarto com duas
vagas e ótima pensão a rapa-

zas do comercio a 180$; ft Av.
Mem_de Sá_l 13.jsob. (63063)12
VLUGAM--SE grandes salas i
*a. bons quartos, A rua do Lavra-
dlo 143, Io e 2o andnres, para
casal ou rapaz ou moça, tratar no
local, das 7 fts 18 horas. Tel. 28-
2105. (63072)12

LUGAM-SE ótimos vagas para
rapazes a 1908 e 200$, pens&o

e mobília, no melhor ponto da
Clnelandla. Av. Rio Branco 245,
2" andar. (37751)12

CANDELÁRIA 
— Aluga-oe o pr?.-

dlo n. 60 dessa rua, com 3 pava.
Tratar com Josó Osvaldo á Av.
Almte. Barroso 90, sala 1215.

(6"Í559)12

T>RE(
* 1!2 a 15 anos para casa de fa-
mllla: á r. Visconde de Itaúna
173. Praça 11. (62808)E

PRECISA-SE 
da um pequeno

para entregar marmitas e
mais ser-lços em uma pensão
Tratar ft r. Barfto do S&o Fellx
90. (66738)E

PRECISAM-SE 
ajustadoros me-

canlcos; A r. Bar&o de Petro-
polis, 97. Rio Comprido.

(52819)E
TJCRECISA-SCE de um rapaz bran-
A co, com boas referencias, pa-
ra serviço de entregas e limpezas,
na confeitaria da r. Copacabana
209. Prefere-se quem more uo
bairro. (57382)E

PRBCISA-SE 
de um lavador, na

Tinturarla Ipanema, rua Fran-
cisco Otavlano 93, 1°. tel. 47-3203.

(37098)E¦pRECISAM-SE 
carpinteiros para-A concreto armado; A r. Dois

de Dezembro, 132, Sr. Aíonso.
(62745 )E

PRECISAM-SE 
oficiais serralhet-

ros e ajudantes, com pratica:
Ar. Uruguai, 403. (62890) E

PRECISAM-SE 
de boas passadel-

ras c um lavador com bastan-
te pratica; ft Av. 28 de Setembro
169. (63025)E

PRECISA-SÊ 
de empregada no

Hotel Caxias para serviço par-
tlcular, ordenado 100$. Largo do
Machado. ,« 77_21_2_E

PRECISA-SE 
tíe moço com pra-

tlca de balc&o; ft r. Senador

PASSAOEIRA 
e ciclista — ,Pre-

clsa-se passadslras para brlm
e um pequeno ciclista, que tenha
carteira profissional para tlntu-
rarla; á r. Had. Lobo 451, lado.

(37636)E

PRECISA-SÉ 
de um menino pa-

ra serviços de Umpaza e apren
der oficio de alfaiate. Pelossl: ft
r. Rodrigo Silva.6. 3." and.

(37658)E

PRECISA-SE 
de uma boa pas-

sadelra de brlm: ft r. do Ma-
toso 124.  (373601E

PRECISA-SE 
de desenhista com

experiência, em desenhos de
mac-.nlca. & Av. Rio Branco 101,
2o, procurar pelo Sr. Cook.

(53448)E

RAPAZ 
de 14 anos. precisa-se,

para andar na rua com em-
brulho_, na fabrica de calçados
"Alesslo". Rua Pedro Alves 51.
Bonde Pra'.a Formo_a. (37650)E

R""APÃZ_datUografo. 
deseja nlclar

ém escritório, dei referencias,
não faz quest&o de ordenado. —
Cartas por íavor para 48208, na
portaria deste Jornal. (48208)E

ÃPAZÍNHO —"Precisa-se dê* um
para serviços domésticos. Tra-

tar á rua S&o José 79, 2o andar.

^^^^ (37756)E

RAPAZ 
branco para servente de

colégio. Ordenado 1203, com
casa e comida. Rua Prudente de
Morais 27. Ipanema. (53408)E
OENHORA e moças — Preclsa-so
O para serviço distinto, agrada-
vel e íacll, ordenado mensal 400J
ou 40 por cento tíe comissão, ft
rua do Ouvidor 160, 2o. and. s. 4.

(62903 )E

Andradas. (36851)12

ALUGAM-fiE 
viges mobiladas,

com pen.&o, para rapazes; tra-
ta-se ft Av. Marechal Florlano 136.
1° and. (37076)12

ALUGAM-SE 
salas e quartos,

grandes ou pequenos; i rua
Santana, 83: Rlachuclo. 373: Av.
Salvador de Sft. 196: Estaclo de Sft.
155.  (37111)12

ALUGAM-SE 
duas ótimas salns

próprias oara escritórios, ate-
Uers, fotógrafos. Preço 200$: á r.
da Assembléia. 121. sob. (37128)12

ALUGA-SE 
A r. do Senado 276

quarto mob'.Iado para casal e
vagas para rapazes com ou sem
pens&o, tel. 22-6314. (62505)12

LUGA-SE~*A r. do Senado 272,
Io, sala de frente, om casa fa-

mlllar. (62504)12

Dantas 75. (63033 )E

PASSADEIRA 
duma passàdelra

efetiva; & rua S. Jo&o Batista,
30. Tel. 26-4511. (37640)E

PRECISA-SE 
de um carpinteiro

com pratica de trabalhar em
escada: ft rua do Rezende, 105.

 <_7 6Í?_.>E
PRECISA-SE 

de um empregado
com pratica de quitanda; & r.

Senador Euseblo, 212. . (37634 )E

PRECISA-SE 
de um carpinteiro

para oficina: ft rua do Rezen-
de, 105. (37631JE

PRECISAM-SE 
torneiros mecani-

cos; A r. Bar&o de Petropolls,
97. Rio Comprido. (52820)E
*|>RBCISA-SE de meninos para* vender balas dentro de clne-
mas, podendo ganhar ordenados
de 80$ a 180$, trabalhando das 14
As 22 ou das 19 fts 22 horas, A rua
Vise, de Itaúna 329. (62435 )E

PREOÍSA-SS 
de um homem que

tenha pratica de trabalhar em
maquina na carplntarla ft rua
Visconde de SUva 49. Botafogo.

 (41586)19
-pRECISA-SE bom passador aue
A saiba lavar, rua Paula Matos
P. 67. (41806) E

PIECISA-SE 
de b»_s passadel-

ras de brlm. A rua Machado
Coelho 75-A. tinturarla. (53169)E

PRECISA-SE 
de serralheiros com

pratica de brinquedos de ferro,
rua, do Riachuèlo 216, (41803)E

PRECISA-SE 
do boas passadel-

ras de brlm, com pratloa. de
tinturarla, na Tinturarla Japone-
sa, A rua da Passagem, 27.

(66553)E~*p*RECISA-SE de boas pass-delras¦*• de veatldos. com pratica do
tinturarla. na Tinturarla Jaoone-
aa. A r. ds Passagem 27. (665541E

PRECISA-SE 
de bons oficiais de

pintores que saibam trabalhar
na mass. e aue apresentam ps car-
telras do M!n"sterlo rto Tr?ba1h->.
i ru. Mirou". íe Valer". 11«.
das 16 fts 18 heras. (57344)E

PRECISA-SE 
de um. rapaz, bran-

co, para entregar embrulhos e
íazer limpeza, tem casa, comida c
bom ordenado. N&o so atende pelo
teleíone: & rua D. Gerardo. 44. I.

(37628)E

PRECISA-SE 
de bons oficiais

modellstas para fabrica dc boi-
sas dc senhora, d&-se tambem tra-
balho para fora; A r. Senador Eu-
seblo 33. sobrado. (37714)E

PRECISA-SE 
de um bom lava-

f;or e p?"?.^""" f h""- _~. 
'

deiras; Ar. S. Salvador 93.
__ (6SS03)E

REOISA-SE do um rapaz qua
saiba embrulhar qualjcs em

papel celofane. E' excusado apre-
sentar-se ou.m nSo estiver em
condições; & r. André Cavalcanti
16-B. (37634)E

RECISA-SE de dobradores de
folhas, ft r. do Carmo 63, Casa

Vallello (4214DE

PRECISA-SE 
de dòls moços atl-

vos e bom relacionados, lugir
de futuro, paga-se bom ordenado;
tratar ft r. da Assembléia 70, 1°
and. sala 6, das 10 fts 12 -e das
15 fts 17 horas, diariamente, com
o Sr. Osvaldo. (42147)E

SECRETARIA 
datilografa, escrl-

torlo de advogado, necessita de
moça de boa aparência, com pra-
tlca. Trav. Ouvidor, 26, 2°., and.,
das 11 horas em diante. (48191 )E

ORECISA-SE de um moço com
*¦ pratica de balc&o: & r. Sena-
dor Dantas 73. (33034)E

PRECISA-SE 
de um rapaz, com

pratica de arcar talheres, a
rua Buenos Aires. 96, _ob.

(63681 )E

PFtECISA-SE 
dc aprendiz e melo

oflclal de carpinteiro, tratar a
rua Julio do Carmo. 435. esqui-
na de Machado Coelho.(42188)E

PRECISA-SE 
de~fermentelro, A r.

Marquês de Sfto Vicente 215,
padaria. (421481E

PRECISA-SE 
de um menino ate

17 anos, com alguma pratica
de casa de pasto: ft trav. de S&o
Domingos, 5, que tenha carteira
profissional e dr raude. (37644) E

PRECISA-SE 
de um rapaz, de Í5

a 18 anos. para recados, tlntu-
rarla Esperança; ft rua do Lavra-
dlo. 13. (37343)E

PRECISA-SE 
de uma moça, pa-,

ra calxeira de tinturarla. que
entenda de psquanos concertos
em roupas de homem; 4 Av. Sal-
vador de Si 4-3. (82980IE

PRECISA-SE 
do chanfrador pa-

ri maquina alemft. bancada
posponto. Trav. Oliveira 20. fa-
brlca da calçados. (32981 )E

SERVENTE 
— Enfermeira pro-

cure-se em rua do Rlachuclo
199, apre-entar-se das 18 as 20
horas. (62997) E

SENHORA 
estrangeira oferece-se

com. propagandista com lon-
ga pratica, dando de si as melho-
res referencias, cartas para 66540
na portaria deste Jornal. (83540)E

SENHORA 
seria, sem compromls-

so, sadia, de bom comporta-
mento, tendo pratica de governar
apartamentos, e creanças, é carl-
nnosa, sabe ler e escrever. Tam-
bem tem pratica de tratar de doen-
tes e pessoas Idosas, sabe costurar.
Oferece-se para dama da compa-
nh a ou governante: 4 rua Fran-
cisco Eugênio 198. S&o Cristov&o.

(47849 )E

ALUGAM-SE 
uma porta e uma

sala de frente, parvi negocio ou
casal que trabalhe fora. Av. Ma-
rechal Florlano _69.  (62520)12

LUGA-SE em casa de família
de todo o respeito, um esplen-

dldo quarto para rapazes ou casal
que nao cozinhe, A rua do Rezsnde
67. 2° and. Tel. 42-8908 (51646) 12

ALUGA-SE 
apartamento com

sala, quarto, cozinha e banhei-
ro; ft Av. Mem de 8A. 247. apar-
tamento 401. Edificio Novo.

(66776)12

ALUGA-SE 
ótlmo"quarto Indo-

•aendente, om casa de íamllla,
a cavalheiros de raspetto, sendo
os únicos inquilino..; ft r. Carne-
rlno. 57, próximo A Av. Marechal
Florlano. (37607)12

A~LUOA-SE 
uma sala de frente,

com ou sam moveis, a casnl ou
moços, n&o falta ngun; á rua San-
taná, 169. Tel. 43-4775. (48171)12

A_LUaAM-SE 
sala e quarto, a

casal sem filhos, com direi-
to a cozinhar e lavar; & r. Frei
Caneca, 256, c. 12. (53294)J2

LÜGA-SE uma vaga em gran-
de quarto para rapazes, com

cama. por 40$ e sem cama por
33$; A r. Silva Jardim 39A. Tra-
tar no quarto 22. com Cardoso.
Praça Tirádêntes. (53277)12

ALUGA-SE 
lindo npartamento

na Clnelandla composto de
quarto, banheiro mobilado e te'.c-
tone; ft senhor d„ responsaoUl-
dade. Tel. 42-2613. (53264)12

ALUGA-SE 
um esplendido quar-

to, para casal e vagas para ra-
pazes, com ou sem moveis ou sem
pensáo, casa de famUla, ft r. do
Riachuèlo 158. tel. 22-2501.

(66526)12
LUGA-SE uma' vaga a moça ou
senhora, em quarto do duas

pessoas, arejado, com Janela para
o ar livre, mob lado e com ótima
pensão, por 190$ mensais, casa
seria, de íamllla mineira; à rua Io
de Março 151, 2° and. Tel. 43-
6326. (37737)12

ALUGA-SE 
uma bela sala de

írente com sacada cm predio
novo com todo o conforto em casa
sosegada e de famUla de todo res-
peito, a casal3 sem íilhos de ílno
tratamento, A rua do R'achuelo
n. 150, sob._ -. _,(37731)12

A"lÚGA-SE 
üm- 

"ótimo 
quarto,

sem moveis, em oasa de íaml-
Ua, a moços ou casal que nfto co-
zlnhe, à r. Francisco Muratori 31.
terreo ¦ Tam telefone (43364)12

LUGAM-SE ótimos quartos em
ótimo prc_:o no centro com

bondes e ônibus na porta, preços
desdo 150$: A rua Vinte de Abril
n. 16, sob. Í27J39JI2

ALUGA-SE 
ótimo quarto de íren-

te em casa de famUla de todo
respeito; A rua do Riachuèlo 405,
apro. 44. Tel. 42-7866. (3_7_740)1_2

LUGA-SE ótima sola de írente
para casal ou rapaaes com pen-

s&o; & rua Sete de Setembro 211,
1» andar. '37___>.12

ALUGAM-SE 
dois sobrados, no-

vos, próprios para negocio ou
companhia, 1°, 600$; 2°, 500S. tem
elevador i r. da Alfândega. 57: tra-
ta-se nos mesmos, loja. (628oo)i^

fiii.pl-.nr..a **""* Alugam-s. fti>ine-ana.a rua Alvaro Alvlm
31, no 10" and. do Ed. Metropoll-.
tano, acabado de construir, ótl- .
mas salas separadamente ou cm
grupes, próprias para escritórios
comerciais oü con-sultorio.. Preços
desde 300$. Vér no local e tratar.
com Davld J. Allen & Cia., Av
Rio Branco 128, sila 611.

(48-24)12

CÍNELANDIÀ 
— Alüga-so ótima'-

sala de frente, em ca«i de ía.'-'
mllla dc todo conforto, com mo-:-
vels c pensão ou como 00 coníbi-
nar, rua Senador Dantas 28. 2", "¦

prox. ao Serrador.  (18155);-!:

CENTRO 
— Aluga-se ft rua Se-.-

nador Dantas 34, 2°, ótima sala
de frente. (37595)13.-

ESPLANADA 
DO CASTELO —'

Aluga-se sala ricamente mobl-
lada, com entrada lndependen.e,.
cm apartamento do senhora a ca- -
valhelro de tratamento. Tel. '.'*:-
5542. _i3______.12

Aluga-se

ALUGAM-SE 
quartos com agua

corrente, em predio novo. a
casais e cavalheiros; ft r. do Re-
zende 109. (47897)12

EM 
casa de familia

um ótimo quarto. mobilado
para quatro rapazes distintos coin
boa mesa. Preço 2008; A rua Vis-
conde dc Inhaúma 38. (377-1.) 13

EDI FICIO ALMIRANTK
BARROSO — Av. Almi-

rante Barroso 90 — Aliir
gam-se ótimas salas nos 3°..
e 7o pavimentos, eleste ma-;
jestoso edificio a partir fie
270$. Tratar á rua Io tiç
Março 67, com o Sr. Ribei- ,
ro. (62906)12
"PM casa de família Alugam--

se uma sala do frente c vagar. '•-

tambem cm sala íe frento para
rapazes c casal; á rua S. Jos-? 24-,
2". Nâo falta agua, tel. 42-2S78.

(63021)13. •¦

EDIFÍCIO 
D. PEDRO II — Es-

planada do Ca3telo, nlugam-scr
magníficas salas com lnstalaçáo
sanitária, para escritórios no 9"1
andar, èm predio novo; aluguel
4208 a 530$; trator com F. R. ris
Aqulno & Cia. Ltda. Av. Rio Bran-
co 91. 6" and. Tel. 23-1830.

(48140)13

ALUGA-6E 
amplo quarto com

mobUla completa, por 180$; A
rua Francisco Muratori 47.

(53193)12
LÜGA-SE bom quarto com ou
dem move.fi, r. Carlos Sampaio

67. 1° pavimento: preço mobilado
1703; sem moveis. HOS. Informa-
çoes. Fone 32-3075. (37439)12

PREor O".:-, a fabrica 1. moveis
da rua Marlz e Barros 1061. fun-
do». (Õ3353)E

SENHORA 
deseja tomar conta de

pessoa doente, ótimas informa-
çóe3; rua Barata Ribeiro 407. Oo-
pacabana, tel. 27-6561. (3715.)E

T*ÍNTÚRARIA 
— Precisa-,.* de

uma boa pas_adelra para ífe-
tlvo. Rua S. Francisco Xavier,
n. 441. (62833IE

ÍNTURÃRIA — Precisa^ie lã-
vador e pascador, preclsa-so ai-

faiate de -aletôs. Frei Caneca 78.
(37665)E

ORNBIRO com pratica, servi-
ços de automóveis — Precisa-

se A Travessa Rio Comprido 13.
Charron. __ _ (57597 )E

TUPIEIRO 
que saiba trabalhar

em outras maquinas o precisa-
se de bons marcinelros na Av. Sal-
vador de SA 189. (36960)E

TINTURARIA 
Monte Alegre —

Preclsa-ee de _oa passàdelra que
passe veatldos e brlm; r. Visconde
Santa Isabel 320 (47947 )E

VENDEDORES 
ou vendedoras —

Precisa-se para venda em par-
tlcular de produtos de grande acel-
taç&o. DA-se ajuda de custa e co-
missão ótima: ft rua General Ca-
mara 122. loja. (375M)E

VENDEDOR 
— Pissülndo esta

qualidade poderft ganhar um
conto de réis ou mais, vendendo
os nosses produtos, mesmo que
tenham outra ocupação, & rua
Borges Monteiro 153, tel. 29-0611.

(42038 )E

ALUGA-SE 
por 500$ a casa da

Praia Marechal Florlano 57;
ctoacara oom -arvores frutíferas,

_3ls quartos, chaves com o Sr.
Frederico na mesma praia 24.

(3,7157)12

PRECISA-SE 
de uma boa passa-

delra de ternos, paga-ss bem,
& r. Conde de Bonfim 99, Tlju-
c^ (83605jE
T>caECISA-SE de uma passàdelraa para vestidos, paga-se bem, ft
r. 24 de M-!o 667, tel. 29-2248.

(53358)E

PRECISA-: 
* Je empregado para

café e lor.rla, com pratica e
carteiras, conduta e brasileiro, A
rua Marquês de Abrantes 205: tra-
tf--se fts 7.30 horas. _ __(42088)E

PRECISA-SE 
de rapaz pcara llm-

pezi de escritório e serviços
domésticos. 70S a 90S. casa. comi-
da, 4 r. SSo Salvador 74, Flamen-
go. Tel. 25-5027. (i_____E

PRECISA-SE-de 
um menino para

.marinho. & r. Senador Pom-
p_u_218. (42084)5

P~BECISA-SE 
de raoaz com cai-

talr». nara trlc!cie. Caoa Ve--
de. - Av. Rio Branco 9. i^.M^ 

^"iV" _lr_*fl_____ »7T37_Õ2._- da do Senado.

VENDEDORES 
especializados e

ativos, podem ganhar no ml-
nlmo 40S oor dia. vendendo um
novo oróduto para matar bara-
tas. E* uma verdadeira maravilha.

ALUGA-SE, 
500$, Io. pavlmen-

to, em predio novo. com todo
conforto moderno, a pequena fa-
mllla de tratamento. A rua do Ss-
nado, 308. Ver das 8 fts 10 e das
13_fts_16 horas._ (-_15.„_>12

ALUGA-SE 

"bom 
quarto para ca-

sal com direito a cozinhar e
a lavar; A Lad. do Senado, 77.

_(53130)12

AI-ÜÕS^-SE 
uma~6tlina parta; &

rua do Senado. 30. (53054)12
LÜGÃ-SÈ"um quarto, mobilado,

a um moço do comercio; A rua
Paulo de Frontin. 72. (37169)12

A-LUQA-SE 
üm bom quarto, mo-

bllado, a um cavalheiro; & rua
Paulo de Frontin, 77, terreo.

___________ (37170)12
LÜGA-SE um magnífico quarto
com ou sem moveis e ótima

ponsfio, a casal ou pessoas respel-
tavels, predio novo, A r. Monte
AlegrelO. (42005)12

ALUGA-SE 
primeiro andar em

sal&o ímpio, corrido, com ele-
vador. para comercio, A P. Tira-
dentes 31. (37287) 12

ALUGAM-SÉ 
em casa de casal

distinto, sala e quarto de fren-
te, independente, tem telefone. &
r. Paulo de Frontin 79. sob.

(3729S)12
LUGAM-SE quartos e vagas.

com ótimas refeições, em casa
de' ramllla de tratamento, & r. da
Qultanda_68. l*>_and._(37303) 12

A"LU"3A-SE 
üm quarto de frente

em caaa de respeito no B_co da
Musica 8, em frente ao mercado
novo. (41881)12

A"LUGA-SS 
«partamento, 2 quar-

toa, sala grandes, banheiro com-

^leto, 
grande Área para famUla:

rua do Rezende 192-A. aluguel
420$000. '41908)1-

ALUGA-SE 
em casa de íamllla

de tratamento, uma sala e 1
quarto com ou som .mobília, &
casal que trabalhe íora ou a sol-
teiros tem telefone e bastante
asuafA r. Senador Dantas 37, sob.

(47617)12
LUGA-SE um quarto; á r. Sio

Pedro 137, proprlo para rapa-
ses solteiros. (63719)12

ALUGA-SE 
sala independente

para qualquer ramo de senhora,
menos moda. Pode-se colocar vltrl-
ne. Ver o tratar A rua Sete de Sa-
tembro 86, Io andar. Sal&o Nice,
tel. 42-5107. (63010)12

ALUGA-SE 
uma boa s-ala de

frente em casa de pequana fa-
mllla; ft Av. Passos 90, sob.

(63001)12

ALUGA-SE 
ótimo quarto multo

limpo e arejado, por 1105. a
raoazes ou casal de respeito, rua
General Sevorlano^ 190. (53368) 12

A 

—LUGA-SE 
sala e cozinha, pode

lavar e . cozinhar, para casa.
e tambem quarto para moços, A
rua dos Inválidos 138, preço 125$.

(53345)12

ALUGAM-SE 
vagas, em sala de

frente, arejada e quartos, ene
casa de família; & rua General Ca-
mara. 172. tem telefone. (48290)12

LUGA-SÉ ôtlma sala com duas
sacadas para qualquer negocio

ou vagas mobiladas, em casa de
família; ft rua General Câmara.
172, tem telefone. (48291)12

ED. 
PEDRO II — Av. Graça Ara-

nha 26 — Alügam-se neste edl-
flclo', magníficas lojas, sobre-loja e
porão. Alugueis 12:500S, 4:500*- e
1:500$. Tratar com F. R. de Aqui-
no & Cia. Ltda. Av. Rio Branco
91. 6° ond.JTel. 23-1830. (48139)12

E^^ÍJIFÍÕicã-SÃVERIO 
— Rua da

Constltulçfto 8, alugam-so dol".
ótimos «clõcs, no Io andar, para.
cscrltcrio, consultório ou atoll.r;
alugueis 600$ c 700$. Tratar rom
F. R. de Aquino & Cia. Ltda. Av.
Rio B.-anco 91, 6o and. Tel. 23-1830

(48137)13

ALUGA-SE 
parte para secç&o de

chapéus cm sobrado ocupado
com modas de senhora; A r. do
Ouvidor entre Gonçalves Dias c
Avenlda; tel 42-7441. (37565)12

ALUGA-SE 
para família de tra-

tamento a maior parte de uma
casa: tratar ft r. do Rlaohuelo 16.

(37700)12

ALUGA-SE 
ft r. Sâo José 28, ótl-

ma porta para qualquer ra-
mo de preferencia queijos, doces,
otc. e uma parte da grande loja
nara deposito de qualquer artigo.(63029)12

A- 
LUGA-SEgrande sala de íren-

to para duas ruas, com cinco
sacadas, para oficina, morada, etc.
casa de pequena família. Andra-
das, 85. 2° and. Entrada por Ge-
neral Câmara, 160, 2o and.

(37635)12

LOJAS 
— Rua Carlos Sampaio

n. 59 — Esquina de Carlos d?
Carvalho, cm frente ft Cruz Verme-
lha — Alugam-sa Juntas ou sepa-
radas para negocio limpo ou dc-
poslto. (66726)12

LOJAS 
no centro — Alugam-se

por 600S. ótimas lojas ft rua do
Senado 20. As chaves na portaria
do Edifício Costa Pereira.. Tratar. .
com Davld Cia. R. Ouvidor 71173.

(47359)12
OJA — Aluga-se, em predio no-
vo azulejada, gfts o forca, per-

to da Av. Marechal Florlano, ft
rua da Concelçfto, 114. Trata-se.
ft rua Buenos Aires, 104, s. 34. das
16 fts 15 horas. 162911)12:

ALUGAM-SE 
sala de frente,

grande, com 3 Janelas e quar-
to espaçoso. Juntos ou separa-
dos; A r. General Câmara, 391,
2.° andar, em frente A Prefeitura.

(48249)12

ALUGA-SE 
sala de frente a um

ou dois moços distintos ou ca-
sal sem filhos, de re-pelto. r_-'-
dencia de casal, nestas condições;

vand-vel em qualquer casa comer- ã r. Tancnle Possolo 7. Esolina-

ALUQA-SE 
o predio da Praça da

Republica. 5; trata-3o no me3-
mo. das 11 As 13 c das 15 As 18
hor_s._ (66791)12

LUGA-SÉ quarto moblíado ou
3em mobUla. a rapaz do comer-

cio, cosa de íamllla, tem telefo-
ne; ft Av. OCgSJ0rft,gk)ia

LUGAM-SE ótimos cômodos
desde 85$: A r. Frei Caneca,

382 e Rezende. 98: chaves noa lo-
cais com os encarregados; tratar
A r. doMercado. 13. (37562)12

ALUGA-SE 
sala de frente para

escritório ou rapazes, pintada
e encerada de novo; á r. Senhor
dos Passos, 56. sobrado. (37573)12

LOJA 
— Aluga-so â rua Bento.

Ribeiro 30, própria para qual-,
ou . negocio. Tratar na mesma
?Urt n. 55. (42026)12

LOJAS 
ft rua 13 ds Maio — Alu-

gaeso uma ou mais portas tío
de boa loja ft rua 13 de Maio 37.
ao lado da Caixa Econômica.

A 
LUQA-SE uma p-quena porta
par» qualquer ramo de nego-

eto. Av. Oomes Freire 67-B. Tra-
ta-se na Alfaiataria, loja. 

(63077)12
LUQAM-SE quartos e vagas,
bem art lados com Janelas para

rua. tratar A rua Io de M_ro._ 145.
(47917)1. no botequim. f37750112 1830

ALUGA-SE 
1 quarto para ca-

sal ou rapaz do comercio,
com pens&o: & r. da Carioca 52, 2"
andar? (33022)12

ALUGA-SE 
um quarto a senho-

ra aue trabalhe fora. tem te-
lefone; ft r. Riachuèlo 090. sob.

(37691)12
LUGÃ-SE-sala mobilada o com
entrada Independente a eenhor

distinto em apartamento de se-
nhora tem telefone, ft rua Gene-
ral Caldwell 255, 1° (37673)12

ALUGA-SE 
ôtlma sala de fren-

te, própria para alfaiataria ou
escritório, tam tel., ft r. Buenos
Aires 177. sob. (42120)13

A" 
LÜGA-SE unia sáln mobilada,
em casa de senhora só, A r.

do Riachuèlo 340, 3o and. Tel.
43-8659. __7Í__U_-

LUGA-SE uma sala para qual-
quer negocio, A r. da Cario-

ca 34. 2o and., com direito a luz
e tolefone. preço 130$. (37447)12

ALUQA-SE 
em casa de familia de

todo o respeito, um esplendido
quarto para rapazes ou casal que
nfto cozinhe: r. do Rezende 87, 2o
and. Tel. 42-8608. (51646)12

A 

"PARTAMENTO — Aluga-se. ft
r. Jo*o di Bola 83, com tres

quartos, duas salas, cozinha e ba-
nhelro cimpleto. aluguel 380$. car-
ta de fiança e dois anos de contra-
to^  (62310)12

V. Graça Aranha, 19 — Alu-
gam-se neste predica duas ma-

gniftcos loJ»s e tuna sobre-loja.
Aluguel 5:730$ e 3:720$. Tratar
com F. R. d." Aauino A Cl.i. Av. ,
<*t'o Bra-cw 91. «° and. Tel. C3- da (Junto 4 Praça Tlradentcsl.

LOJA 
— R. 13 de Maio — Tras:

passa-se o contrato da loja á
rua 13 de Maio 37. ao lado da Cai-
xa Econômica. (47659)12,

INDO q-iarto de frente, duas
amplas Janelas, ótimas vistas,-

em predio estilo apartamento, to-
do o conforto, sem outros lnqulll-
nos. Aluga-se ro centro, a casal ou .'.
duas pessoas educadas, tel. 42-
2527. l?7!?1).12-

ÓTIMO 
quarto, aluga-se mobila-.

do a senhor da alto tratamen-_,.
to rua Riachuèlo 405, ap. 33, tel,
22-8853. (60604)12 

'

0_:TÍMA 
sala — Av. Rio Branco

n. 143, 4o, com frente para a ..
Avenlda, ótima sacada. Aluguel,
2508. Tratar no local, com o Sr.'
Maurício. (37746)12 _r_

PENSAO 
Lambarí — Vagas para i

rapazes de tratamento: A rua
Miguel Couto. 52. 2o and. (antigo,
Ourives)^ i^L.!5!1- ¦-

PRAÇA 
Jofto Pesôa, 4. ap. 11,

com sala, dois quartos, banhei-
ro, cozinha, quarto e banheiro de.
empregada. Aluguel 500$. Tratar.
com F. R. de Aqulno & Cia. Ltd..
Av. Rio Branco. 91. 6<> and. Tele-
fone 33-1830. (48136)12

QUARTO 
— Bem mobilado do

frente, aluga-se com liberdade
a senhor de tratamento em casa
sossegada. Buenos Aires 42. 2*> and.
Tel. 43-7274. (66a64.12

QUARTO 
— Aluga-ee com pen-

sio a um casal ou moças de
rcsoelto em casa do família. Exl-
cem-se referencias. Rua do Ou-
vldor 131, 2° and. Li1?9?!12

QUABTO 
— Âluga-se em casa de

famUla, a cavalheiro de trat»-
mento: r. da Carioca S5. entradv
pelos fundov. r. Gustavo de Laoec»

(48141U2 _S6031)_a
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Aluga-so em caía do
............ :cnr<*. proço 00», va-

ca paia companheiro, preço 508.
Avonlda Gomes Frolro 10B. sob.
QUARTOfamília docente, proço00$,_vo
Avonlda _'*"* *n_ÍeJ? f on_: (63434)12
, lARTÕ" — Aluga-eo um, Indo-
*** lendente, bem mobilado, a se-
n. ir, casa de senhora estrangeiro,
á rua do Rloc_uolo 278. (53457)12

QUARTO 
no centro — Alugado

um ou dois rapazes docentes,
com ou sem moveis, em casa de
fomlllo. Rua Io do Marco 24, 2o,
defronte á Ouvidor. Tol.

(62034)12

QUARTO 
— Multo arejado am-

pio, mobilado o com ótma pen-
sfio, familiar, aluga-so um, a ra-
pazes distintos. Rua Uruguaiana,
37, 2° and, _i6?i5?!L_-

QUARTOS 
— Precisa-se para st-

nhor só, dois quartos com co-
munlcoçfto o Janela externa, som
moveis ató 1808 no centro ou por-
to, om coso sossegada o de poucos
Inquilinos. Respostas para 48067,
na portaria deste Jornal.•^ (480d7)12

ALUGA-BE 
um quarto para ra-

poses solteiros quo trabalhem
toro; á r. Lauro do Araújo 141.

A~ 
PARTAMKNTOS — Alugam-se

com sala, quorto e portonces.
Aluguel 3808 o 208 de taxas; á rua
Sousa Noves, 55. Trotar na tlntu-
rarla. (36035)13

PENSAO 
MEDINA — Alugam-so

quartos com pons&o, com ou
som mobília, tem vagos para ro-
pazes distintos; á r. Estacio de SA,
153, _[ (62722)13

SALA 
o quarto — Alugam-se mo-

bllados a pessoa do tratamento.
Av. Mem do SA 214. sob. (66611)13
mRASPASSA-S- o contrato do
A armazém da ruo Sousa Novob

n. 85-A. (66601)13

TRASPASSA-SE 
um contrato de

uma loja do rua Sousa Noves
n. 55-A, com cinco portas, alu-
guel 450$. (53473)13

-''JORNAU^DO" BRASIL -~ QUINTA-FEIRA, 11 DEABRILTDE 1940
__ LUQA-SE Otlmo quarto com- > I^tLAMENGO — AluSom-&*> um»ALUGA-SE por 1:300$ o

confortável apartamento
n. 7 da Praia do Russell 162.
as chaves estão no mesmo.
Tratar com Ottonl Vieira, á
rua Buenos Aires n. 68, 4°
andar. (41048)16
ALUGA-SE 

na Pensfto Hudson,
em fronte ao America Hotol,

3uarto 
arejado oom bom possa-

lo, a rapazes do todo o respei-
to: Catete, 237; tol. 25-1477.™" (63200)16

ALUGA-SE 
— Transfere contrato

de uma casa, 450$; 4 rua do
Ostete, 214, o. 12. (37518)16

ALUGA-SE 
"üm 

quarto bem mo-
bilado, em casa de família de

tratamento, rua Santo Amaroi 97.
(53319)16

QUARTO, 
Catete, aluga-se, em

casa de familia pequena, sem
moveis, e com boa pensAo, pars
um casal ou dois rapazes do co-
merolo. Trocam-se referencias. —
Tol, 42-1618, (42158)16

SOBRADO 
no Largo do Machado

— Aluga-oo com multa vlsta
o multa fronte só se aluga para
nogoclo com ou sem contrato, no
melhor ponto. Largo do Machado
n. 4¦ Tol. 25-2369. (63435)16

SALA 
— Bem mobilada, cosa

tranqüilo o asseada, aluga-se
uma para um cavalheiro distinto,
A rua Carvalho Monteiro 58. Cs-
tete. Tel. 35-0193. (37667)10

PRAIA FORMOSA

QUARTO 
— Aluga-se a casal de

respeito ou a rapazes na mos-
ma, í rua Constituição 10. 1°
and.. Próximo a Prça. Tiradentes.

(53367)12
UA Senador Dantas 38 — O"ti-
mo apartamento, para casal,

com quarto, solo, cozinha o ba-
nheiro. Desde 4308. Tratar á Ad-
mlnlstradora Nacional, ó rua do
Ouvidor, 76, (53510)12

UA da Constituição 8, edifício
Saverlo, novos e confortáveis

apartamentos próprios para faml-
lia de tratamento, com sola, dois
quartos, banheiro, cozinha e ba-
nheiro de empregado. Aluguel 5508.
Tratar com F. R. de Aqulno is
Cia. Ltda. Av. Rio Branco 91, 6q
and, Tel. 23-1830. (48138)12

RUA 
URUGUAIANA 12 — Junto

oo Lorgo. da Carioca. — Aluga-so
o 5° andar, em predio novo, para
consultórios ' médicos, gabinetes
dentários, etc. S. A. "Boatos do
Oliveira"; á Av. Rio Branco 114,
2° andar.  Í66725U2

RUA 
Sete de Setembro 209 —

•Mugam-fie emplos andares pa-
ra, escritórios de empresas, com-
panhias, médicos, advogodos e ou-
tros ramos d© negocio. S. A.
"Bastos de Oliveira,"; á Av. Rio
Branco 114, 2° and. (66729)12

RUA 
DAS MARRECAS 21 — 0'tl-

mos aposentos, com lavatorlo,
agua corrente e telefone, para ra-
ra rapazes.  (66724) 12

SALA 
— Aluga-se sem moveis, no

apart. 23, 2° and. Av. Augusto
Severo, 74. (48120)12

SALA 
de írente, Independente,

1308. passa-se a quem comprar
os seguintes moveis: Cama de ca/-
sal, colchão, mezinha e duas ca-
delros. Resposta para 57678, na
portaria deste Jornal. (57678)12
CALAS E QUARTOS — In-

teirainénte família., com
agua corrente desde 150$ —
Hotel Sul do Brasil — Vis-
conde da Gávea ns.' 48|50,
junto ao Quartel General.

(C 2776)12

SALA 
— Aluga-se magnífica com

ou eem moveis o ótima pen-
£_o o casal ou cavalheiros respei-
tavels. Edlílclo Marina á rua Mon-
te Alegro 19. (42004) 12

ALA e quarto — Alugam-se o
ra.Daz>es ou casal, casa limpa; _á

rua André Cavalcanti 154, tel. 42-
8681. (37557)12

ALUGA-SE 
a casal ou a rapo-

zes, um ótimo quarto, aluguel
1008; á r. Sara 83, sobrado. Praia
Formosa. • (53239)14

ALUGA-SE 
ótimo quarto em

edlílclo novo, com fog&o a gás,
a casol sem íllhos; á rua Pedro Al-
ves 22-B. Praia Formoso.

(41853)14
LUGA-SE o sobrado da rua
aa Amerlea 195, ver o tratar na

mesma, 400$. (41994)14

ALUGAM-SB quartos ou salas
para casais sem creanças, em

predio com muito osseio o ordem,
com grandes áreos e bastante ogua;
preços de 90S, 100$ e 120$; r. do
Livramento 211. (47950) 14

ALUOAiM-SK 
sala e quarto; 4 r.

Constontlno Coelho, 38, c. 2,
com tanque o cozinha a gás. Su-
bir á rua Barão de Guaratlba ato
124, onde começa, (4C167)18

LUGA-SE amplo quarto, ba-
nheiro ao lado; á r. 2 de De-

zembro, 126. Edlílclo Fabe.^^

ALUGA-SE 
bonito quarto paro

um sonhor distinto ou a mo.
ços, com liberdade, nfto íaUa
agua o muito sossego; á r. Soa-
rés Bastos, 4. Catete, (37602)16

ALUGA-SE 
uma sala de írente,

com direito o cozinha e lavar,
a cosal sem íllhos, 150$. Araújo
Viana 25. Praia Formosa.

(62619)14

ALUGAM-SE quartos a nasal ou
rapaz solteiro; á rua Jo&o Al-

vares, 22. Praia Formosa (62975)14

ALUGAM-SE quarto e sala de
írente com toda serventia, uni

co inquilino: á r. Major Sal&o
17, Escadlnhas da rua do Costa,
aluguel 1506. (37690)14

MANGUE

ALUGA-SE 
ótimo sobrado com

2 quartos, duas salas, etc,
pintada de novo: aluguel e toxas
3603; á r. Guopt, 13; transversal
a Nabuco de Freitas: chaves por
íavor com o inquilino do térreo.

(52807)15

ALUGA-SE por 180$ mediante
oarta do fiança ou deoslto de

3 meses, a casa IV da rua Nabuco
de Freitas 124. As chaves est&o
na casa 128. (41854)15

"Ã 
LUGA-SE sala de íronto ou

-"-duos vagas, com pensfto; á rua
Marquesa do Santos, 34; 25-384^.

LUGAM-SE bons quartos a 00$
e 908, aréjados. e lugar sosse-

á r. Santo Amaro, 172gado;
Catete. (48276)18

ALUGA-SE quarto jnoüllado i
um senhor de respeito ou mo-

ça que trabalhe íora; Ar. Santo
Amaro 20. l.° andar, apart. 21.

(42072)16

TRASPASSA-SE 
o resto do con-

trato de ótima casa, com ou
sem moveis, com cinco dormito-
rios, nfto falta agua, cinco mlnu-
tos do centro, bonde e ônibus á
porto, aluguel módico, á rua Po-
dro Américo, 26. Nogoclo urgen-
te, por motivo de viagem.

(47648)16
TRASPASSA-SE 

apartamento á
rua Sento Amaro 136, apto. 4,

com oito meses de contrato dois
quartos, duas salas, banheiro oom-
pleto, quarto de empregada, W.
C, quintal, oto. Aluguol 500$, ps-
ra ver das 9 ás 12 horos.

(43083)16

*-»¦ pletamente Indepondento, com
banheiro completo, anexo no mu-
gnlflco 7° and. do edlflolo da rua
Marques de Paraná, 70. 300$. To-
lefono 36-5887. (66680)17

um quarto. c_m «gu_
corente, e moveis, casa as_*ls.da o
s de respeito, paro casal ou ra-
pozes, á rua Ferreira Viana. 386
Ul. 26-0OÍ9. (43183)17

ALUGAM-SE 
ótimos opartamon-

tos acabamento esmerado, pe-
ços ampasl; duas salas, 3 quar-
tos, demais dependenolas. Edlfl-
cio Barroso, r, Palsandú. 73; tra-
tar com os administradores, na
Av. Graça Aranha, 40, 6.° andar,
sala 62; tol. 42-6536; preços :
ap. 43, 1:000$; ap. 61, 1:300$.

(53217)17

TRASPASSA-SE por 2:500$, ótl-
ma casa com tres quartos, duas

salas, tendo alguns moveis de pou-
co uso; a rua do Catete 61, en-
trada pelo Beco do Rio, aluguel
600$. Ver « tratar no local. Tel.
43-1711. (66739)16

TRASPASSA-SD 
o contrato de

um ótimo apart. cl 3 quortos,
saio, cozinha e banheiro, a quem
ficar com on moveis, aluguel 500$,
Vèr dc 10,30 áa 12,30 horas. Rua
da Gloria 82, Apart. 1-A.

(53006)16

ALUGA-SE 
uma coso á r. Joa-

quim Silva 83, olugual 480$
o 40$ de taxas, tem dois quartos,
duas salas. Trata-se â r. da Ca-
rloca 52. 1.° and., com o Dr. Cos-
._. (53522)16

ALUGA-SE 
em casa de pequena

íomllla, ótima sala de frente
com ou sem moveis a casal que
trabalhe fora ou a 2 cavalheiros
de ílno trato. Unlcos Inquilinos;
á rua Pedro Américo 4, sob.

(63002)16
LÚGA-SE uma sala de írente

poro 3 rapazes com pens&o,
oasa de famlllo distinta; á r. Ga-
go Coutlnho 34. Tel. 25-2614.

(62913)16

ALUGA-SE por 150$ mensais,
uma sala o cozinha indepen-

dentes; á r. Jofto Caetano 53,
fundos. Mangue.  (37387)15

ALUGA-SE 
casa moderna & r.

Carlos Gomes 74 M. Pinto,
mobilada com todo coníorto, in-
clusive geladeira elétrica, tendo
tres quartos, duas solos, varandas
e garage com ótima vlsta para a
praia, preço 700$. Trotar na mes-
ma com o proprietário que se retl-
ro para Portugal. (57654) 15

SALA 
de íre_t« — Aluga-se mo-

bllada com pens&o, cozinha de
1» ordem, a Praça Tiradentes 50,
a casa. ou solteiros. Pens&o Fio-
reata. (63016) 12

S~ 
ALA espaçosa e pequena, quar-
to Junto, alugam-se próprios

para oílclna ou deposito, no terroo
a rua do Conceição 149. Trata-se
& rua Buenos Aires, 104, s. 34, das
16 os 18 horas. (629J.0) 12

SOBRADO 
— Aluga-se uma parto

para íamilia ou escritório. Rua
Mayrlnh Veiga 24. (48277)12

TRASPASSA-SE 
ótimo contrato

de um predio. á rua do Rosa-
rio, loja grande, dois sobrados,'
ficando o loja quasi sem pagar
aluguel. Tratar á rua S. José 28
Casa Macedo. (63030) 12

TRASPASSA-SE 
o contrato de

uma coso, independente, tipo
apartamento, aluguel 350S. Ver o
trator á rua Moncorvo Filho, 77,
1°. and., pela manhft, dos 7 ás
11 horas. (37707)12

TRASPASSA-SE 
uma loja com

duas portas, morada nos fundos
snrve poro qualquer nogoclo; â
rua dos Inválidos 86. (63080)12

VAGA 
— AlUga-se uma com boa

pensSo, ¦ a ropoz- do comercio.
Preço 170S; Av. Passos, 26, sob.
Tel. 22-4585. (37734)12

ALUGA-SE 
espaços para depo-

sitos cobertos ou ao tempo;
á r. Visconde de Itaúna 229.

(62929)18

ALUGA-SE 
ótimo quarto; á r.

Senador Eusebio 127, 2." and.
(37684)15

VAGA 
— 1608 com moveis e boa

pens&o,. paro. rapazes decentes,
rua Buenos Aires 236, Io and.

(48010)12

APARTAMENTO 
— -.Alugam-se

luxuosos um èm| cada pavl-
ménto,".,,saleta, quarto; sala de
Jantar, quarto do banho comple-
to, cozinha a gaz, tanque, etc., á
r. Julio do' Carmo 387. Trata-
se á r. Buenos Aires 104, s. 34,
das 16 ás 18 horos -¦' (62909)16

QUARTO 
— Aluga-se um para

quem trabalhe fora, em casa de
íamilia, por 906; r. Mlguel.de Frias,
9, sob., Mangue. (37564)15

ALUGA-SE 
uma sola, com mo-

bllla, a moça que trabalhe Io-
ra, ou ropaz, á rua Bento Lis-
boa, 178, c. 5. Tel. 25-2794.

(66706)16
ALUGAM-SE 

salas e quartos ft
casais ou solteiros; á r. Santa

Cristina 13. 137671) 16

ALUGA-SE 
um bom quarto, po-

do cozinhar e tem telefone; á
rua Marquesa de Santos, 41, c. 17.
Largo do Machado. (482£7)16

ALUGA-SE 
bonita solo de fren-

te, a umo ou duas pessoas,
com ou sem moveis, podendo cozi-
nhar e , lovar. Unlco Inquilino.
Vèr hoje. das 20 ás 22 horas, á rua
do Cotete. 202. sob. (62067)16

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala

de írento e um quarto |ün-
to. com entrada Independente, em
casa de famlllo; á r. Benjamim
Constant 152. (37693)16

TRASPASSA-SE 
o resto do con-

trato de ótima casa, com seis
cômodos o dependências, á quem
pagar pequenas benfeitorias, bon-
do e ônibus á porta, por motivo
de viagem urgente. Aluguel bara-
to, * rua Podro Américo, 26.

(42194)16

TRASPASSA-SE 
o lindo e con-

fortavel. opart. 404, á rua Sll-
velra Mortins 122, 3o. and., ondo
se trata. (53495)16

ALUGA-SE 
um quarto, em ca-

sa do íamilia do todo res-
peito, á dois rapaaes ou A casal,
com ou sem pens&o; á r. Conde
do Baependl 30. Praça José dc
Alencar. (62841)17

LUQA-SE um quarto, mobila-
do, para cavalheiro, com ou

sem pensáo, relativa liberdade,
casa soesegada. Ladeira Senador
Dantas, 8-A, sob, (66682)18

LUGA-SE uma ótima vogo, por
200$. Fornece-se refeições, 4

mesa ou domicilio, comida sadia
farta o variada. Tel. 25-2312.

(48203)11

A~REJADISSIMO 
quarto para se-

nnor distinto o vagas para es-
tudantes de curso superior. Abun-
da nela de agua, sossego e limpeza,
& P. do Russell, 50, tel. 25-4880.

(37067)17

FLAMENGO 
— Alugam-ee apar-

tamentos, em odlítcto ecabod»
do construir, á rua Honorlo d»
Barros 25. Tratar no local ou á
rua Carmo 6, 1°. and. (83323)17

FLAMENGO 
— Aluga-se, em ca-

sa do fomiMo alemã., sola o

auarto, 
bem mobilados, muito

mpos, e eom comida farta o sa-
dia, a casal eu senhor de trata-
mento, á rua 2 de Dezembro 38.

(48174)17

A 
CAVALHEIROS distinto, alu-
(ja-.c por trezentos mil réis,

quarto finamente mobilado, vlsta
encantadora, P. do Russell 52, 6o
and., apt. 12. Tel. 25-1037.

(57612)17

TAYLOR 
98 — Aluga-se pequeno

sala de frento com admirável
vista para o mar, em cosa do fa-
milla de respeito. Preço 1208000.

(37505)16

TRASPASSA-SE 
o contrato de

um ano, de apartamento com
dois quartos, «ala, saleta o coei-
nha, área com tanque, banheiro
completo. Preço 4808. á ruo Pe-
dro Américo, 58, opart. 9.

(66636)16
1 onfi* — Alugam-se salas e quor-_*USP tos, com agua corrente, no
Palacete Santu Cristina, á rua
Santa Cristina, 41, linda vlsta pa-
ro o mar e porá a montanha. Tro-
tar no local. Teleíone 42-0104.

(35684)16
_n_C* — Àluga-se uma ótima c»-
*WV-P sa c| beiisolma vlsts para
o mar com todos os requisitos mo-
dernos, tendo 3 quartos, 1 sala,
copa, cozinha, banheiro, quintal,
etc. á rua Pedro Américo 221. As
choves no 211. Tratar 4 rua Bue-
nos Aires 49, 1° and. Tel. 23-4276

Dr. Antônio Gondar. (48214)16

APARTAMENTO 
do frente á rua

Palsandú, 239, 1.° andar, Edl-
flclo Rosemary. Passa-se um de-
centemente mobilado, sendo os
moveis de uma das melhores fa-
brlcas, contendo bons tapetes e
cortinas, alguns talheres o algu-
mos louças, trens de cozinha,
tudo com um ano e pouco de uso.
Aposentos : sala de Jantar, dois
quartos, banheiro e cozinha; quar-
to para empregada. Informar pelo
tel. 25-6553, com o Sr, Camplsta;
pôde ser visto dos 9 ás 17 horas.

(62529)17

FLAMENGO 
— Aluga-se ótimo

apart., com todos os requial-
tos modernos, máximo conforto,
em edifício novo, preço accesslve'
e absolutamente familiar, á run
Correia Dutra. 78._ (48169)17

HOTEL 
ALHAMBRA — Praia do

Flamengo, tem quartos para
íamilia e solteiros Allmentaçfto
sadia e abundante. Agua corrente
em todos os aposentos, belo Jar-
dlm para recreio. Rua Almirante
Tamandaré 41. (62278)17

ALUGA-SE 
a e. I. tlpa aparto-

mentor o rua Sorocab.*., 55,'.
Trotar no 532. Aluguel 5008.

(41558)19

ALUGA-SE 
na Prato do Botafogo,

a casol distinto, lindo quarto
com pensáo, unlcos Inquilinos.
Tol. 25-0312. (36949)19

ALUGA-SE 
no~melhor ponto de

Botaíogo, o ruo Voluntários da
Pátria 32, 34 o 33 (Alameda Bo-
tafogo) esplendidos prédios de 2
pavs. e primorosos apartamentos.
Preços 7508, 730$, 700$ o 880$. Vèr
no local durante o dia e tratar á
rua do Rosário 54, 8° and. das 9 ás
11,30 e dos 14,e0 ás 17,30 horos.
c| Oliveira ou Almeida. (57409)19

ALUGA-SE 
umo ótima e confor-

tsvel cosa á ruo S&o Clemente,
112, amplos quartos o salas, com
pons&o, para famílias e cavalhel-
ros. Tel. 26-1765. (37104)19

BOTAFOGO 
— Lurüuora e amplo

npanamento dotado do tor.r*> o
conforto modevno, v. l'ãu\o Barreto
31. opart. 101, irrnrto clua-i ompir-s
salas. 3 quartes, armnrlcn embuti-
dos c demais aromodoçôts. Alu-
guel 1:000--. Tratar com F. R. de
Aqulno &-. Ca. Ltdo. Av. Rio Bran-
co 01, 6o ond. Tel. 23-1830.

 I48__15J :n

BOTAFOGO 
— Aluga-a*"á rü_.

Conde de Irajá. 165, ótimo
opartamento, tom __ia. três quar-tos. cozinha, quarto ds banho, etc
Tratar á rua Plnhsi-a Gutmnrães.
48. Tel. 26-4402. Aluguel 430$.

(48197):n

ALUGA-SE quarto a casal sem
filhos ou a moços que traba-

lhem íóra. em casa da famUla;
& r. Fernandes Gulmar&es, 26,
e. 1. Botaíogo. (41761)19

Rntafnfro ~ Alu-*a-« casa no--kOT-aiOgO vb. em centro do
terreno ã rua Vitorio da Costa, S3,
com 2 pavlmentos e boas acomo-
dações. Aluguel lrlOOS. na mes-
ma rua no 67, com o Sr. Amoral.

(53484)19

NO 
melhor ponto do Flamengo,

Alugam-se dois quartos com
pons&o a. cosal, sendo um por 480S,
e outro $ 460$. Praia do Russell
O. 168. (62942)17

APARTAMENTO 
— Passa-ee em

edlílclo novo amplo e arejado,
mobilado com moveis modernos.
Ver e tratar & rua Buarque de
Macedo 69, apt. 402. Edf. Alegre-
te: aluguel 700$, oom aovels a
combinar. (53187)17

LAPA E CATETE

ALUGA-SE quarto pera casal ou
solteiro, & rua do Catete 92,

c. 25, tel, 25-4800, (47679)16

ALUGAM-SE 
magníficos salas de

fronte e quartos, aréjados, sem
pens&o, mobilados ou nSo, am-
mente familiar e sossegado; & rua
Silveira Martins 127. Tel. 25-3577.

(52994)16

ALUGA-SE 
a casa da ruo Candi-

do Mendes, 89 B-2. As chaves
est&o, por íavor, no 89 Bl. Aluguei
o taxas 6008. (36964)16

ESTACIQ DE SA'

ALUGA-SE 
ótima sala de írente,

a casal ou uma pessoa, unlco
inquilino, em apartamento de uma
senhora, á r. Santo Amaro 5, apt.'34. 

tel. 42-4795. (62316)16

AL-GA-SE 
uma ôtlma sala do

frente, com sacada e Janela,a rapaz solteiro ou a casal quetrabalhe foro: á rua Estacio do
Sá 121. 2° and. Tel. 22-8018.

(53174 )_13

A 
LUGA-S— uma coso, com qua-
tro quartos, duas salas, alu-

guiil 500$; á rua Sonhor de Ma-
íosinhos 112. Confeitaria.

(53087)13
A LUGA-SE solo Independente,

em casa moderna o de família,
para cosol ou solteiro, tem telefo-
ne; árua Machodo Coelho, 109.
Largo do Estacio. (53387)13
ALUGA-SE um bom cômodo
t* para casal sem creanças, com
rtlretto a cozinha o quintal, rua
Joaquim Palhares 171, próximo
ao Estacio de Sá. (48089)13

LUGA-SE cosa nova, tipo apor-
tamento, 3 quartos, sala, quar-

to de banho, quintal, etc., á ruo
Aníbal Benevolo 75, prox. á Sol-
vador de Sá-. - Aluguel 5508.

(48084)13

ALUGA-SE 
uma bóa vaga de 45$.

Rua Pereira Franco, 106.
(66678) 13

ALUGAM-SE 
três quartos com

entradas Independentes; trav.
3. Carlos, 21. Estacio de Sá.

(53493_3
ALUGA-SE quarto com Janela

para a rua, a casol sem f 1-
lhos ou a rapaz; á. r. S. Carlos
73, 1.° andar. Estacio de Sá.

(37574)13
ALUGA-SE quarto de írente,

com pensfio e banheiro anexo,
a 3 ou 3 rapazes distintos,' a
180$ cada; unlco inquilino; á rua
Sousa Neves, 55, apto. 302, es-
quina de Machado Coelho.

(68789)13

ALUGA-SE 
ótima sala, com

agua corrente e predio novo
para cosol ou solteiro; & r. Joa-
qulm Silva 99. Tratar no mesmo

(57375)16

ALUGA-SE 
o andar térreo da

rua Correia Dutra 37, aluguel
450$. (47743)16

ALUGAM-SE quartos para rapa-
zes; á rua da Lapa, 47.

(62412)16

ALUGAM-SE 
sola o quarto por

2008; á ruo Benjamim Cons
tant, 52, e por 120$, bóa sala; á r
Santana, 83 e Riachuelo, 373.

(37112)16

ALUGA-SE quarto bem mobila-
do, forrado de novo, com te-

lefone porto, cosa com todo o con-
forto, chuveiro quente, a cavalhel.
ro do alto tratamento, casal quotrabalhe íora ou a dois moços do
comercio, á r. Correia Dutra 144.
tel. 25-0669. (62661)16

^LUGAM-SE ótimos apar-
tamentos com entrada,

sala, quarto, banheiro e co-
zinha americana; por 430$,
450$, 460$, 480$ (taxas ln-
cluidas), á rua do Catete 30.
Tratar á rua do Ouvidor 131,
loja. Tel. 22-4512 (66469)16

AP.» 
-r-TAMENTO ótimo, aluguel

3808 com quarto, sala, cozinha,
3808, com quarto, sala. cozinha,
banheiro para empregada, tanque
á r. do Catete 141. apart. 22. .

¦ (62741)16
PARTAMENTOS, recem-ocoba-

dos do construir, modernos e
luxuosos, a preços módicos, olu-
gam-se ne, rua Santo Amaro 144,
Glorio. (48099JJ6

PARTAMENTO — Aluga-se, pa-
ra íomllla de trato, com todo

o coníorto, no novo Edlílclo Sfto
Jorge. 550$; á rua Andrade Por-r
tence, 17, com o porteiro (62869)16

CATETE 
— Alugam-se em casa de

familia, um ótimo quarto e sola
a rapazes ou a senhores distintos;
preços 15d$ a 180$. R. do Catete
104. (47780)16

CATETE 
— Em apartamento de

pequena família, aluga-se um
quarto de frento moblllado e com
caíé pela manhft paro um ropoz
do comercio. Preço 250$; telef.
42-6632. (41657)16

CATETE 
— A ruo

1
2 de Dezem-

bro, 144, apt. 17. Aulgo-ee c|
uma sala, 1 quarto, banheiro com-
pleto, cozinha, terraço. O quarto
tem enteroda independente. Tra-
tar das 8 ás 10 horas no mesmo
apartamento. (532227)16

CATETE 
— Aluga-se por 450$,

esplendido apartamento, com
dois quartos, uma sala e demais
dependencias: á r. Pedro Américo
n. 136; as chaves no locol. Tra-
tar com Davld & Cia.; á rua do
Ouvidor 71-73. (47364)16

CATETE 
— Em caea estrangeiro

aluga-se uma sola mobilada, t
senhor do comercio, com relatl-
va liberdade, á rua Correia Dutro,
n. 142. (62886)16

FLAMENGO

ALUGA-SE quarto com Janela,
sem moveis e sem pens&o, o

cavalheiros; á Praia do Flamengo,
6, 2". (66321)17

ALUGA-SE quarto paro cosal ou
dois rapazes, ogua corrente,

mobilodo e ótima pirnsõo. Preços
módicos; á rua Silveira Martins,
135. (36985)17

ALUGA-SE 
em casa de família,

uma sala de írento, mobilado,
para casal de tratamento e ou-
tra sala no pavimento térreo, co-
zlnha d** primeira ordem, á r.
Palsandv.' 94. (52867)17

ALUGA-SE 
ótima tala de fren-

te, mobilada e com agua co*.-
rente, a casal de respeito, em pen-
sáo exclusivamente familiar; á r.
Buarque de Macedo 32. Tel. 25-
.601. (62300)17

ALUGA-SE quarto ou sala, sem
moveis, só a r.onhora ou ca-

sal; i. i. Marquês do Paraná, 69.
(57676)17

ALUGA-SE 
cm casa, de familia,

uma magnífica sala de fren-
te, com ou sem mobília, com agua
corrente, na Av. Osvaldo Cruz 171,
Flamengo.  ((47986)17

CAVALHEIRO 
distinto prectea de

um quorto mobilado, com li-
bordado, om apartamonto de ca-
sal ou senhora só, do Flamengo a
Esplanada do Castelo. Respostas
para 37507, no portaria deste Jor-nal.__ l3™?7-.17
EM 

cosa de um distinto cosal,
aluga-se um quarta de írente,

bem mobilado, com fino e cuida-
da pns&o a cosal de tratamento,
preço 900$. Ladeira do Gloria 129
lado do Pax Hotel. Tel. 25-0373.

(62784)17

E~d7"MÕ-ÔÍ7_RO~:^"rT 
Buarque

de Macedo 33, apart. 13, com
duas salas, dois quartos, banheiro,
cozinha, hall, quarto e banheiro de
empregada e terraço; aluguel 700S.
Trator com F. R. de Aqulno _ Cia.
Ltdo. Av. Rio Bronco 91. 8o and.
Tel. 33-1830. (48130)17

PRAIA 
do Flamengo, 10 — Alu-

ga-se linda solo de. frente pa-
ra casal ou cavalheiros. Tom mais
um quarto para dois rapazes do
comercio. Ambiente íamlllar. Pór-
to da cidade. (82826)17
PRECISA-SE, 

na r. Senador Vor-
guelro, de 2 quartos com co-

munlcoç&o no andar térreo, bem
mobilados, com boa comida, para
duas senhoras de tratamento; res-
postas para 37444, na portaria
deste Jornal. (37444)17¦DRECISA-SE de um apartamonto
a ou casa de todo o conforto,

3ue 
nfto seje térreo, com 2 gran-

es quartos, uma sais, banheiro
completo, cozinha, quarto para
empretí-ada e demais dependen-
cias. Aluguel de 630$ a 700$. Só
serve da Gloria até Flamengo.
Trata-se pelo tel. 23-5453.

(43164)17

ALUGA-SE 
uma sala do fronte,

om casa de ÍamUla distinto, pa-
ra um casal que trabalhe íora ou
para solteiros, com pensfto ou ssm
pensfto; r. Paullno Fernandes 72,
apart. 2. Tel. 26-5826, Botafogo.

(62564)19

PRECISA-SE quarto com boa
mobUla, em apartamento do

casal som fllhca ou senhora só,
para um distinto cavalheiro, na
zona do Flamengo á Esplanada
do Castelo: resposta por obséquio

Íiara 
37508, na portaria deste

ornai. (37308)17

QUARTOS 
paro, solteiros o vagas

para estudantes, com ôtma
alimentação, a preços módicos —
Praia do Flamengo. Rua Almlran-
ta Tamandaré 41. (62277)17

ED.Ve

QUARTO 
pequeno barato o ln-

dependente, exigem-se referen-
cias. Rua Senador Vergueiro 72.
Tel. 26-5999. (47980) 17

RUA 
Barfto do Flamengo 34 —

Apto. 62. com uma sala, um
quarto, banheiro e cozinha. Alu-
guel 480$. Tratar com F. R. de
Aqulno &¦ Cia. Ltd.: á Av. Rio
Branco 91, 6o. Tel. 23-1830.

ALUGA-SE 
ótimo apartamento

com saleta de entrada, sala de
jantar, três bons quartos, banhei-
ro de cór, oozinha moderna, quar-
to o banheiro para criados e oõa
garage. Edifício Fátima, rua Mena
Barreto, 151. (37217)19

ALUGA-SE quarto de írente, a
pessoas que trabalhem íóra,

podendo lavar e cozinhar, em
casa de casal. R. S. Clemente,
147, casa 64. (36846 U9

ALUGAM-SE 
sala, quarto Juntos

ou separados, a moços ou casal,
tem teleíone; á rua 19 de Feverel-
ro 116. Botafogo. (37408)19

TJOTAFOGO — Aluga-se quarto-*-* a duas moças ou a casal quetrabalhe foro. preço 80S0OO; á rua
Humaltá 175. casa 2. Largo dos
Leões. (37198) 19

A LUGA-SE um quarto com co-•**¦ zlnbs; á r. S. Clemente 49.
Botafogo. (66433)19

TJUA S. Salvador 21, lugor mui-
to saudável, cosa em centro de

Jardim, perto da praia, alugam-se
2 quartos, muito coníorto, pede
se reíeretciss. ,.—--..<

ALUGA-SE 
ia pessoa respeitável,

em casa de familia sem outros
Inquilinos, ótimo apartamento ou
¦ala de frente, sem pensfto, á ruo
Morquês de Abrantes 212.

(07314)19
ALUGA-SE saio oil quarto, mo-

bllados. com todo conforto,
a casal ou rapazss, rua VoluiV.a-
rios da Pátria 192, tel. 26-5007.

(41913)19

ALUGA-SE quarto em cara de
«famlllo. muito orborlzado.

grande quintal, Trav. Fernandeü
n. 9, transv. á Pinheiro Guima-
r&es. (37366) 19

ALUGÁ.SE 
uma boa sob., á rua

Álvaro Ramos 84, Botafogo.
(37283)19

ALUGA-SE 
um salfto para cabe-

lelrelro, com alguma fregue-
zi-r: á rua Marquês de Olinda.
102-3 (62C00) 19

AYuaÃ^SÈ-*ótimo 
apartamento

para casal: ã rua Real Grando-
za. 132. c. XI. ap. 6. Aluguel
360$ (42045)19

BOTAFOGO 
— Aluga-so, com

comida, a casal ou covolhelro,
respeitável, um ótimo quarto,bem mobilado, em caso de fami-
lia d. trotai-Jcnto, á rui Marquês
do Abrantes, 173. Tol. 26-90ir.

(53176)1»
BOTAFOGO 

— Aluga-se peque-
no quarto em casa de familia,

a casal sem filhos ou a pessoa só,
rua Teresa Guimarães 23, tem tel.

(47722)19

CASA 
tipo apartamento — Alu-

ga-se um quarto, uma sala,
quarto para empregado, e demais
dependências. Aluguol 500S; 4 rua
Manuel Niobei 45. (48218) 19-A

SALA 
de frente mobilada, com

ou sem café, para pessoa de
tratamento, 2008000, com teleíone,
rua Ipiranga 117. (41976)17

SALA 
— Aluga-se com agua cor-

rente, entrado Independente e
banheiro anexo em casa de duos
pessoas ssm outros hospedes. Inf.
pslo tel. 26-4909. (66618)17

CAPIBARIBE — R. Senador
Vergueiro 92 — Alugam-se mag-

nlílcos apartamentos acabados de
construir, próprios para famílias
de tratamento, tendo três salas, 4
quartos, banheiro, copa, cozinha,
hall. varando, quorto e bonhelro
de ompregada. Alugueis 1:700$ a
2:000$. Tratar com F. R. de Aqui-
no & Cia. Ltda. Av. Rio Branco
91, 6» ond^ Tel. 23-1830. (48132)17
•p*ijjf;„i_~Paraná. Rua Senador
AUUIUU Vergueiro, esquina de
Marques do Paraná, lado do som-
bro, oluga-se o ultimo apartamen-
to, fresqulsslmo, no 7o and., com 8
grandes e amplas salos, 4 quartos, , -
sola de almoço, 2 bonhelros. sondo l a________^_»_____--—_———-¦•
um da côr, quarto de ompregada e | A LUGA-SE belo aposento bem

ALUGA-SE 
uma casa com sala,

. quarto, cozinha e mols de-
(47975)17 i pendências, por 1803, á rua Gene-

ral 8evorlono 86. (53371)19

VAGAS poro rapazes distintos
com finas e variadas refeições,

em salas e quartos ricamente mo-
bllados, de 200$ o 3008. 25-5881,

(47863)17

LARANJEIRAS

ALUGAM-SE 
2 quartos a 1006

cado, um a casal que trabalhe
íora; r.- Bento Lisboa 83, com todo
o coníorto. (62714)16

A LUGAM-SE duas salos; á r.¦"• Estacio de Sá 19, psra íaml-
Ua ou alfaiate. Tel. 22-0347.

__. .. (48209)13

ALUGA-SE 
um quarto a um cosol

que trabalho fora ou o moços
do comercio, moços distintas; tro-
cam-se referonclas: & rua Machado
de Assis 8, 2o, com ou sem moveis.
Preço 2003000. (37425)18

ALUGA-SÉ um magnífico an-
dar para fomlllo pequena no

Catete 207. Tratar no local.
(62577)16

ALUGA-SE uma sala de frente
em apart. a casol ou a um se.

nhor distinto e 1 quarto peque-
no: 4 r. Mala Lacerda 26, apart.
dois. ; (53541)13

ALUGAM-SE quarto e sala, a•**¦-*¦ casal sem ÍUhos; á r. Vis-
condessá Pirasslnunga 39. Estacio.

(42208) 13

ALUGA-SE 
um sobrado; á rua

Joaquim Palhares 31. Estacio
de Sá; (37521)13

ALUGA-SE 
metade de uma casa,

contendo tres peças, cozinha o
banheiro completamente lnde-
pendentes: á rua Mala Lacerda
n. 138. Estacio^ (37528)13

ALUGA-SE quarto com ou som
mobUla: á r. Santo Amaro.

20, apart. 23. (33254)10

ALUGA-SE 
arejada sola de fren

te e quarto com ou sem moveis
o pensfto a pessoas de respeito,
nfto folta ogua; rua do Cateto 142.
2° andor. tel. 25-2902. (37416) Ifi

EDIFÍCIO 
Perlgors, á rua do

Russell, 84. em írento oo Com.
po do Russell. Lugar aprazível
para recreio de creanças. 0'timo
opart., com três quartos, sola, co-
zlna, banheiro, quarto e banhei-
ro de empregados. Desde 7608
Tratar ft Administradora Nacio-
nal, á rua do Ouvidor, 76.

(53313 H 6

EDIFÍCIO 
CAMPINAS — Rua

Santo Amaro 20, apartamento
22, com uma sala, dois quartos,
banheiro, cozinha, W. C. de em-
pregada. Aluguel 60QS. Trator com
F. R. de Aqulno it Ola. Ltda. Av.
Rio Branco 91, 6° ond. Tel. 23-1830.

(48134)16

EDIFÍCIO 
NATAL — Rua do Ca-

tete 28, apartamento 203, com
uma sala, um quarto, banheiro e
cozinha: aluguel 3808. Tratar com
F. R. de Aqulno _ Cia. Ltda. Av.
Rio Branco 91, 6o and. Tel. 23-1830

(48133)16
LORIA — Rua Sta. Cristina 40.
próximo á Sta. Teresa, aparts.

acabados de construir, magnífica
situação e esplendida vlsta para o
mar e montanhas com 3 amplas
poços, todos Independentes, ba-
nholro, cozinha, terraço o serviço.
Alugueis 380$ a 4308. Tratar com
F. R. de Aquino & Cia. Ltda. Av.
Rio Branco 91, 6o, tel. 23-1830.

(48135)16

ALUGAM-SE 
i ma Buarque do

Macedo 36 quartos para cosol
moços e moços do comercio, va-
gos em pensSo com bom passadlo.
Exlgem-so referencias. (47902)17

ALUGA-SE 
em casa de famUla

de todo o respeito, esplendida
sala mobilada a pessoa que tra-
balhe no comercio; unlco inqul-
lino; perto da praia: Amte. Ta-
mandará, 77, apto. 10, (53126)17

ALUGA-SE 
em confortável resi-

dencla de ÍamUla suíça, uma
bôa e ampla sola de írente. mobi-
lada, com ogua corrente e ótima
meso, poro casal sem creanças; á
rua Conde de Bicpendl, 64.

(37199)17
ALUGA-SE 

sala ou quarto com
ou sem p-rnsio de 1* ordem; rua

Silveira Martins 70. (62571)17

ALUGA-SE 
uma casa 

"com 
solo,

quarto o cozinha, a casal ou ra-
pazes solteiros, aluguel 2008 com
toxas, ílador ou 2 meses em depo-
sito; rua Buarque de Macedo 12;
chaves na c|l, Flameugo. (62560) 17

FLAMENGO 
— Aluga--8 umo

solo de írente, bem mobilada,
sem pensão em apartamento de
todo conforto, para senhor üe tra-
to. Rua Almirante Tamanderé 77
— Apart 5. (629991)17

FLAMENGO 
— Sala conTentra-a

Independente, aluge-se paro
um ou dois senhores de alto tra-
tamento, em casa de uma senhora
estrangeira; á rua Gago Coutlnho
n. 36. Tel. 25-1357. (52879)17

ALUGA-SE 
bóa sola de írente

com mobília; á rua Correia
Dutra, 74. Tel. 25-5169. (42108)17

ALUGA-SE 
no Flamengo, um»

sala ricamente mobilada, com
anexos, a senhor de ílno trato.
Entrada Independente. Cartas pa-
ra portaria deste Jornal, a 60.646.

(6646J17
LUGA-SE ótima sala de fronte.

com multo bom passadlo; á r.
Silveira Martins, 48. (62844)17

demais dependencias. Peças todas
Independentes, multa claridade e
ótima sltuaçSo. Preço 1:400$. Tra-
tar com F. R. do Aqulno _ Cia.
Ltda. Av. Rio Branco 91, 6° and.
Tel. 23-1830. (48131)17

LAMENGO — Alugam-se sala e
quarto para famílias decentes

Norte Pensfto, tem agua; rua Se-
nador Vergueiro, 111. (47224)17

FLAMENGO 
— Pensáo familiar

situada no centro de grande
Jardim, aluga ótimos quartos com
agua corrente, boa mesa, muita
ordem e asseio, para casais dlstln-
tos; á ru» Silveira Martins 157.

(47626)17
FLAMENGO 

— Rapaz distinto,
procura companhia para alu-

gar apart 600$. Tel. 23-1038.
(66807) 17

FLAMENGO 
— Aluga-se em ca-

ea de famlllo, ótimo quarto
mobilado, para casal ou rapaaes.
Condo de Baependl 42. (47583)17

FLAMENGO 
— Aluga-se opart.

para casal com saio, quarto,
banheiro, cozinha, varando á ruo
Dois de Dozembro 144 oluguel
400$ e taxas, tel. 42-9951.

(37378)17

GLORIA 
— Alugam-se os novo

apartamentos da rua Benja-
mim Constant, 92 a partir de
700$, com uma sala, dois quar-
tos, banheiro, cozinha, quarto a
banheiro para creados e desde
920$, cem uma ssla, três quartos,
o mesmas outras peças. Ver á
qualquer hora e tratar com Ma -
galh&es, Lemos & Borda Ltda.. à
rua México, 164, s. 67. T. 42-9506

(68707)18
LAPA 

— Barrac&o porte alugo-
se: á Av. Mem de Sá 14-A. lo-

ALUGAM-SE quortos porá cosais
o pequenos famílias sem crean-

ças, em predio com multo asselo
e ordem, com bastante agua e
grandes áreas: preços de 85$, 100$
o 120$ com direito ao tolefone; rua
Santa Cristina 4. Gloria — Catete.

(47951)16

ALUGA-SE 
um quarto com luz,

linda vlsta. Preço 150$; á rua
Silveira Martins. 122. (53465)16

ap. 11. a um rapoz solteiro, dls-
tinto, unlco Inquilino. (53463)16ALUGAM-SE 

tres boas casos,
com 2 quartos, solo. banheiro

ompleto, cozinha e quintal, rua
Santa Maria ns. 18. 18-A e 18-B. A UJGA-SE uma sala de frente
lugar arejado e fresco. Avenida *c» mobtlnda. com ou sem pensão
Silvador c*3 Si. Entrada pela rua para um ou dois r^p.Tsç: à rua rfo
Viscon__!S*> de Pi**"*-!nu-Tr'. tino I Cat»'» m. io nnd. Tel. '5-S747.
apartamento <6:073*il?' (534C-9*1.

ALUGA-SE 
um quarto de frente

na rua Machado Coelho, 105,

Jo. (62802)10

MAJESTADE 
Pons&o — Alugam-

se ótimas solas com aguo cor-
rente a um minuto da praia; á
rua Cândido Mondes 42. Gloria.

(47853)16
TI/TOCA branca, oíerees-se para-»•- arrumar apartamento ou es-

crltorlo, por hora. á rua 3 do
Dezembro. 78, s. 6. Tel. 25-5883.

(37701)16
pEQUENOS apartamentos

com todo o conforto, ele-
vador, em predio novo. Rua
Bento Lisboa 10. (66660)16
PASSA-SE 

ótimo apartamento de
frente com 3 quartos, duas

salas e mais dependencias. em
rua multo próxima do centro:
aluguel fino»- »•• *2-B632.

' .'.".)_¦?> 16

ALUGA-SE 
para solteiro, ótima

sala de frento, entrada Indo-
pendente, porto da praia; ônibus
S. Salvador á porta; á r. Estevcs
Júnior, 37. Flamengo. (53555117

ALUGA-SE 
ssli e quarto, mobi-

Iodos, com pensáo de 1.», pre-
co módico, r. Marquês de Abran-
tes_27. (48087) 17

ALUGA-SE 
ampla sala com três

sacadas, grande sala dc Jan-
tar, cozinho, ricamente mobilada,
por 3008, em casa de pessoa só, de
fino tratomento, casal ou senhor
do alto comercio, lugar fresco, ale-
gre. Ônibus á porto: Praça S. Sal-
vador, 1, sob. (62165)17

ALUGAM-SE 
"ótimos 

apartamen-
tos no luxuoso Polacete Sfto
Jorge, á rua Senador Verguei-

ro, 118. no Flamengo. Todos os
apartamentos sáo dotodos de duas
espaçosas varandas com as mols
lindos vistas panorâmicas. Magni-
¦flcos Jardins com fontes lumlno-
sas. Grande garage. Podem ser vi-
si tados diorlamente. Tratar na
ImobUlaria S. Jorge Ltd.. Av.
Graça Aranha. 39. 6» pav., solos
60516. Esplanada do Castelo.

(_3649)17
LUGA-SE um bom quarto ln-
dependente: á ruo Polsandil.

250. térreo. Preço 150$. (68653)17

TjILAMENGO — Correia Dutra, 31" — Alugam-se a casais dlstln-
tos o a pessoas de todo respeito,
ótimos quartos com agua correu-
te. (47940)17

FLAMENGO 
— Aluga-se o ótimo

apartamento 38, da rua Mar-
quês de Abrantes 77, com eala. 2
quartos e mais dependenclos, Rs.
4808 e 208 de taxas. Lazarl Gue-
des _ Cia. Ltda.. á Av. Rio Bran-
co 114. 7°, and. (53187)17

FLAMENGO 
— Sala ampla, em

palacete, cede-se, com pensfto
a ÍamlUa de tratamento, á ruá
Marques de Abrantes, 44.(66521)17

** mobilodo para casal com ótl
ma pensfto; á rua dos Laranjeiras
222. (82600)18

ALUGA-SE 
um quarto, em casa

de família, a casol com direi-
to a cozinho; á r. Ipiranga, 113-A.

(37231)18

ALUGA-SE 
boa aala de frente,

mobilada, com pensão, á rua
das Laranjeiras 26, tem agua cor-
rente. (66609)18

ALUGA-SE 
ótimo quarto em ca-

sa do famUla de todo respei-
to, Laranjeiras 285, c. 17.

(53389)18

ALUGA-SE 
o cosol quarto mobi-

lado o com bom passadlo, á
r. das Laranjeiras 121; Pedem-se
referencies. (37443)18

ALUGAM-SE 
ótimas salos do

frente e quartos oom agua cor-
rente, ótimo prcdlo, podendo la-
var e cozinhar. Preços 150$, 120$.
Rua Pereira do SUva 248. Laran-
j£lr____ (37738)18

A" 
LUGAM-SE ótima sala de fren

te com duas comunicações
com mobílias, agua corrente, eom
pensão de fino tratamento; á r
dos Laranjeiras 43A. (37698)18

ALUGArSE 
um bom quarto para

dois oavolheiros, com moveis
e com ou sem pensáo, em casa de
pequena famUla de respeito, ruo
S. Clemente 107 o 13. Botofogo.

(53368)19

CONFORTÁVEL 
aposento de

írente, compesto de 2 quartos,
grandes. Aluga-se o casol dlstln-
to, com refeições de Ia ordem. —
Praia de Botaíogo 294, Junto do
Ed. Plmentel Duarte. (37681)19
ÜDIFICIO KHAIR — /'u-

gam-se apartamentos aca.
bados de construir, admira-
velmente bem situados, á
Praia de Botafogo n. 22.

 (12260)19
LOJAS 

— Aluga-f-s no melhor
ponto comercial de Botafogo &

rua Voluntários da Pátria 32-A o
36-B. as duas ultimas lojas, pre-
oos 500$ e os impoótos. Vêr no lo-
cal durante o dia e tratar á rua do
Rorarlo 54. 8o and. dos 9 ás 11.30
e das 14,30. és 17.30 boras. com
Oliveira ou Almeida. (37403)19

OJA — Aluga-se ampla, no me-
lhor oon to ria Urca; á rua Ma-

rechal Cantuaria 68: chav.s no Io
andar*, alu-jusl 3303. Tratar polo
tel. 26-5183. (42022)19.4
f n:„ — Bota:o_o, aluga-_s pe-t-Uja qUena. para negocio Ílm-
po, ponto de ruturo e grande mo-
vlmento. Ini.: Real Grandeza 8.

(53353)19

ALUGA-SE 
a cavalheiro, bom

quarto em predio moderno,
com telefone; á rua do Passagem,
172, Botaíogo. Troto-se na loja,
com Murilo. (66632)19
ALUGA-SE uma linda solo paro
« casal distinto, com pensfto,
bôa meso. muito asselo, centro de
Jardim, nfio tem escadss: 4 ruo
Voluntários da Pátria, 173.

(62858)19

ALUGA-SE 
um quarto com todos

os direitos; á ruo Álvaro Ra-
mos, 65, c. 11. (42187)13

ALUGAM-SE 
bons quartos e sa-

Ias em predio sossegado e
limpo a cosais que trabalhem fo-
ro; á r. doa Laranjeiras 47-A.

(63027)18

FLAMENGO 
— Aluga-sa um ótl-

mo apartamento para pequen»
família do trato, com uma sala,
dois quartos, quarto de banho
completo, cozinha, tanque, etc, a
rua Ipiranga 73. (62263)18

FLAMENGOI
Aluga-ce em casa

francesa um grande quarto
bom mobilado o casal de trato-
mento com ótima pensfto, a rua
S&o Salvadrr 43. (48033)17

FLAMENGO 
— Em casa parti-

cular e rua novo, olugo-t-e um
quarto de frente com refeljões, o
<_ar*al ou cavalheiros que dê r-el*-—
rencias. Eurlclos de Matos, 24
prox. ao Largo do Machado.

(62881)17

FLAMENGO 
— Silveira MatUns

6-A, aluga-sc sala mobilaria e|
pens&o a senhor de tratam-.*r.t.o ou
casal que trabalhe fora. (63655 )J 7

FLAf-ENGÕ 
—_Alúga-sâ quarto

bem mobilado, com pensfto de
Ia ordem, a cavalheiro de trata-
mento, r. Palaondú 59. (48240117

Apartamento £__%_%°J_\
quartos, ssla, varanda, cozinha o
banheiro, quarto de empregado,
luxuoso e conforto máximo, lu-
gar saudável, aluguel e taxas 550$
— Carlos Vasconcelos 95, Praça
Saenz Peno. Trator: Queiroz: Av.
Rio Bronco 183, 6° ond. sala 605

(66746)18

CASA 
¦— Rua Alice 54, sob., 3

quartos, sala grande, uma sa-
leta, quarto de empregada, banhei-
ro completo com chuveiro quen-
te: cozinha, área com tanque o
chuveiro de empregada Chaves no
local. Tratar á rua Bento Lisboa
92. com Loureiro. (42036)18

LARANJEIRAS 
— Aluga-se am-

pia sala em caso pequena lo-
mllia de ílno trato a senhor de
alto comercio. Tel. 35-8845.

 (6286-1)17
T ARANJEIRAS — Áluga-íe um
ótimo quarto, em . caía de fa-

milla de todo o respeito, á rua
dos Laranjeiras, 66-A, apart. 1.

(13291)18

LARANJEIRAS — Aparta"-
mentos á rua Tibagi 22,

a 500 metros do Largo do
Machado, alugam-se acaba-
dos de construir cm centro
de terreno, jardim e gara-
ge, com tres quartos, sala,
varanda, quarto de empre-
gada e mais dependências
por 750$ a 800$, conforme
o andar. Ver e tratar no lo-
cal. (53306)18

ALUGAM-SE quartos, com ou
som pensáo, a fâmulos ou mo-

ças de tratamento ou cavalheiros:
á, rua Senador Vergueiro, 124.

(42153)19
LUGAM-SE 2 quartos bem
aréjados, a casal sem íllhos

ou a moços, podendo dar comida;
á r. Voluntários da Pátria, 83,
casa» (Botofogo), (37585)19

ALUGA-SE 
um lindo quarto sem

moveis, em . sport. de casal
estronitelro, grando Jordlm e mui-
to sossego: á r. BarSo de Itom-
bl. Botafogo. Tol. 26-8634.

 (48118)19
ÀLUGA-SE confortável predio

A novo. em Botafogo, á r. Al-
fredo Chaves (transversal a de S.
Clemente) n. 63, com cinco quar-
tos, salos. **tc; aluguel 450$ ta-
xas 20$; ás chaves á rua Icotu-
6 e trata-se á r. General Camora
n. 56, 1. and. (48220) 19

MAGNÍFICOS quartos de írente,
mobilados confortavelmente.

Alugam-se o cosais distintos com
rcíelçõcs de 1» ordem; à rua Mor-
quês de Olinda 23. (37680)_19c

Q-TIMOS APARTAMEN-
TOS — Com ampla sala.

banheiro em côr, cozinha e
terraço coberto, com des-
Iumbrante vista, preço a
partir de 480S. Palácio Blair

Rua São Clemente 109.
Tel. 26-0100. (63373U9

O'TIMA 
CASA — Por motivo dc

retirada, passa-ee o contrato
pagando algumas benfeitorias «
ficando com os moveis ou parte,
composta de 9 quartos, duas sa-
Ias. boas, solotas. deis amplos ea-
lôes, cozinha, despensa, copa, dois
banheiros o mais dependências.
Bom predio, com Jardim e gran-
de quintal, á rua Marques üo
Abrantes. 179. (53175)19

ALUGA-SE 
a casa da rua Real

Grandeza 358. com dois quar-
tos. duos salas, aluguel 3258 e 25$
de taxas. (37461)19

ALUGA-SE 
um"bom quarto, em

casa de pequena íamilia, o ca-
sol ou o dois rapazes, á r. Álvaro
Ramos 164, tel. 26-4149. (37449)19

ALUGA-SE 
uma sala de írente,

em coso de uma senhora só
de tratamento, a casal sem ti-
lhos, que trabalhe fora, com mo-
vels ou sem moveis, á r. Pinhel-
ro Guimaráes 100. (37445) 19

ALUGA-SE 
um quarto, a casal

sem filhos, á r. Real Grande-
zo 358. cosa 25. (37478)19

LUGAM-SE dois quartos Jun-
tos em casa da família ds

respeito, paro casal ou rapaz sol-
tolro. luxar sosss-ado. Botaíoro.
R. Viuva Lacerda 27. Tel. 26-
9110. (66803)19

ALUGAM-SE 
em casa de íamilia

dois quartos, Juntos ou sepa;
rados, á rua dss Palmeiras, 61 —
B-r tafogo. (63383119

ALUGA-SE 
só a pessoas dlstln-

tas. -um-A sala e um quarto,
náo pode cozinhar nem lavar, pre-
fere-se cavalheiro, cm casa de ta-

i mllia sem outros Inquilinos, á r.
Voluntários da Pátrio 185; fun-
dos._ - (66628) 19

MPLA ssla de frente o gran-
de quarto Junto, ram entra-

da independente, grande Jardim,
banheiro pegado, ótima pensfto e
próximo á praia, ambiento (ami-
liar e preço razoável; á r. Barfto
de Itambl 66, Ia Trav. rua Fora-
ni. Tol. 26-8222. (6i015)19

ALUGA-SE por 550$. ótimo apar-
tamento com dois quartos,

duos salas, banheiro, quarto para
empregada; á rua Ferreira Vlons.
59. ap. 5.. (53487)17

ALUGA-SE, 
em confortável resi-

dencla familiar, com Jardim,
grande sala com agua corrente,
moveis novos e ótimo tratamento;
á rua Senador Vergueiro. 51.

(48172)17
ALUGA-5E 

um quarto em apxrt.
tratar pelo tel. 25-2193.•33r_s:)17

FLAMENGO 
— Aluga-ee em re-

sldencio de família estrangeira
um ótimo apartamento com ba-
nheiro completo o ricamente mo-
bilado, com pensfto de fino tra-
tamento. -rua Barfto do Flamen-
SO_2_. (37498)17
T7ILAMENGÓ — Trospassa-se pen-" s&o famUior alemft, ricamente
mobilada, muitos onos de funclo-
nomento. Troto-se á rua do catete
186. Salfto Imperial, com o Sr.
Francisco, das 8 ás 14 horas.

(37463)17
•CTLAMENGO — Em casa de fa" milla alemft. aluga-se um quar-
to bem mobilado, com ôtlma co-
msd.-r a cavalhalrcs do comercio.¦*cr,j, á rua 2 de —-ezembrn C3

LARANJEIRAS 
— Sela bem mo-

bllada, oluga-se a casol ou a
senhor de tratamento, com ou sem
pens&o, lugor fresco e sossegado,
a rua Pereira da Silva 34. Tel
23-3807. (42303)18

LOJA 
— Aluga-je. r. Mario Por-

tela. esqulna Ja rua Alice, nas
Laranjeiras. Prsdlo novo. ssrvc pa-
ra qualquer negocio: para tratar
das 12 ás 14 horas, na mesma.

(68428)18

APARTAMENTO 
mobilado, dis-

pondo de dois quartos espa-
cosos com magnífica visto paro o
oraia, alu-ra-v á casal do trata-
ménto. com refeições ds l» or-
dem. Praia de Botafogo 231.

(37382)19

Q-TIMO QUARTO indepen-
dente, com grande ter-

raço, no privilegiado 7o an-
dar, com deslumbrante vis-
ta para o mar: sem movela.
180$, mobilado. 220$ — Rua
São Clemente 109. Tel. 2fi-
0100. (66375U0
PARA 

CASAL DISTINTO — Alu-
ga-se em casa do fino trata-

mento, ótimo quarto finamente
mobilado, com refeições de Ia. or-
dem. á rua Marquês de Olinda 23.

(62450)19

PiRECISA-SE 
alugar em Bota-

fogo. Flamengo ou Catete. um
bom quarto sem moveis, com ca-
íé pela manhft e Jantar, em casa
da famlllo de tratamento o senho-
ro de respeito quo trabalhe íora.
Pede-se informar das 10 ás 16 ho-
ros pelo tel. 22-4812. (37211)19

FURA 
tamllla de tratamento —

Aluga-_5 o palacete sito á rua
Assunção 48. Botafogo, aluguel de
1:200$. Tratar no mesmo.

(63007)19
UARTO — Aluga-se bom, do
frente com ou sem moveis, em

casa de familia; á rua S. Ciemcn-
te 124, casajS; J37687)_19

QUARTOS 
— Rua Visconde de

Silva 34 — Aluga-so comple-
tamente limpos, os choves no n. II
— Aluguel 110$ e 120S. "Bastos
do Oliveira S. A."; á Av. ÇloBraneo 114. 2° andar. (66727)19

_A Gene:\l FÕllcloro, 236. —
1°. and., óttaio sob., com três

auirtos. sola. cozinha e banheiro,
cíesde 3703. Chaves na loja. Tra-
tar á Administradora Nacional, o
imo do Ouvidor, 76. (53514)10

R'Ú_""paulo"Barreto, 
31. opart.

102 Io pav. fundes, com 2 solas
três quarto-:, banheiro e cozinha
Aluguel 7508. Tratar com F. R.
de Aqulno _ Cia. Ltda.. o Av.
Rio Branco, 91, 6°. and. Taleíone
23-183CK (431.1)19

7~S. Clemente 105, sob. Aluga-
se um quarto e sala grande, in-

dependente, para casal eu ranaz
sol te! ro;  L9

R~~-ÕA~D. 
Mariana 225, cosa com

duos salas. 3 quart-r». banheiro,
cozinha e desDen-ra; olugual 7a0S.
Trotar com F. R- de Aquino &
Cia Ltda. Av. Rio Branco 91, 6o
and. Tel. 23-1830. (43127)19

Í>UA 
19 de Fev-rciro 14S. aparta-

••¦montes ai-abo-rlcs de construir,
com um e 2 quartos, uma sois.
banheiro, cozinho, olugueis de 4003
a 600S. Tratar com F. R. de Aqui-
no &• Cia. Ltda. Av. Rio _?'»*.f281. 6° and. Tei. 23-1830 (-*.3129)19

SALA 
— Aluna-se bem mobilada,

muxlmo llmn^za e sos*r:~o na-
ro casol som filhos ou cavalheiro:
á rua Bamblna C4. tel. 26-0883 —
Botafogo. (n29Sr-)19

R?

APARTAMENTO grande, de cons-
truç&o* moderno, com duis

sala, 3 quartos e mols deponden-
cias, 600$. Ver á trav. Sfto Cie-
monte 23. tratar á trav. Ferroz 9.
Botafogo.  (37144119

R. 
das Laranjeiras 58 — Aluga-

se apartamento com sala. quor-
to o dependências, 470$. (57491)18

SALA 
— Aluga-s» em edificlo re-

eem-construldo. linda vista,
ótimo banheiro, lucrar sossegado,
a senhor distinto do comercio e
serio. tel. 25-6062. (37219)18

BOTAFOGO

ALUGA-SE 
ótimo e arsjtdo-.uarto: á r. General Saverla-

<374€2U7 no. 160: tem telefone. (47875)19

^PARTAMENTOS — Con-
fortaveis e luxuosos —

Alugam-se no Edificio Ba-
rão de Lucena, á rua S&o
Clemente 158, de 1:300$ a
1 :_00$. (52826)19
APARTAMENTO 

— Aluga-se um
ótimo com uma sala. dois

qurtes e demais dípondenclas: á
rua Eduardo Ramos. 31. Trata-se
das 9 ás 12 horas no local com o
Sr. Abel. Aluguel 3C0S. (47574)19

TR"iSP.'.S*JA-£E 
contrato da casa,

p-aiir!.. com belo Jardim. br«m
loratlz-ida. orcx'mo á pr=,'9 tirn-
orla nara pcns?o. rua Br-rio de
Itambl 65, tel. 25-8222. 163014119
4t;n<- — Alu-ra-rre A rua Volun-
-B-S? 'arte. <to Potrlo 133. a-s ca-
sas 1 e 3 com 2 bon-! ouartos,
grande aala de Jantar, cozinho, ba-
nh»lr~ <* qu»rtn de e^T-rrc-pcIa. Vêr
das 13 ás 17 horas. Tel 47-1044.

(66832)19

BOTAFOGO 
— Rua das Palmei-

-ss 57. apto. 2. aluga-se um
a-irtamento com duos salas, dois
aue-tes. cozinha, barbeiro e ouar-
to d! empríTadr'. »'uguel 5003.
Tratar cam F. R. de Aquino *r
Cie. L*rd. Av. íl o Bronco 91. 6o
and. Tíl. 23-13:0; (43113*119

URCA

ALUGA-SE 
'ótima casa moderna

em lugar multo fresco e belis-
stma vlsta. perto da praia, três
quartos. 3 salas, 2 banheiros, co-
zlnha. garage. grande terraço em
toda a volta ajardinado, para fa-
milla de tratamento; á Av. Sfto
Sebastião, 158. (62957) 19A

LUGAM-SE apartamentos mui-
to confortáveis. 2 quartos, sala,

banheiro e coslnha. em lugar alto.
fresco e multo saudável: entrada
nelo jardim; á Av. 8. Sebasti&o.
133. (62936)19A
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A NOVA LEGISLA-
ÇÃO SOBRE AULAS

Criou-se em certos clr-
julos a convicção de que o
professor brasileiro nâo
jrabalha. O conceito ad-
aiitidó na sua generallda-
ie redunda em grave e
sroíunda injustiça.

A balela do professor re-
apso é igual á lenda do
político profissional des-
honesto. Este era aponta-
do a dedo, como aquele
constitue exceção á morda-
cidade dos alunos e á criti-
ca dos companheiros.

A grande maioria dos que
lidam no ensino é, porém,
de trabalhadores, verazes,
conscienciosos é dignos.
Basta percorrer os estabele-
clmentos de ensino supe-
rior e verificar-se-á, a assi-
duidade ao serviço e a com-
preensão das responsabili-
dades que distinguem os
seus corpos docentes. Deve-
ria, pois, a legislação pro-
curar aumentar as possibi-
lidaes desses serviços, num
critério razoável de apro-
veitamento de aptidões e
de sistematisaç&o racional' do tempo a eles consagrado.

E* forçoso, entretanto,
confessar que o ultimo de-
creto referente ao exercido
da atividade do professor
não corresponde a esses ob-
jetivos. Daí o clamor que
ele está levantando e a cer-
teza da sua inexequibillda-
de se.está patenteando á
medida que os órgãos adml-
nlstrativos force jam por
apllca-lo. »

Decerto não foi ele lns-
pirado por quem conheça o
mister do magistério.

De inicio ele determina
que é o professor "obriga-
do a ministrar doze aulas
por semana, na forma esta-
belecida nos horários".

. Em quasi todas as cir-
i cunstanclas, o dispositivo é
! impraticável, por não ha-
ver horário que o comporte,
atendida, como é de razão
que o seja, a necessidade de
espaço entre as aulas a

Retificações judiciais
Consta que se cogita de uma

retificação em alguns dispositl-
vos do Código de Processo, nota-
damente sobre os que na pratlea
nfio corresponderem fi finalidade
que o sistema adotado procurou
atingir, que é a de mais rápida
liquidação dos processos.

Se é verdadeira a versão, cer-
tamente teremos a supressão dos
autos suplementares — inovação
custosa e inútil, pois impõe um
pesado encargo ao exercício da
advocacia, sem resultado pratico
que o Justifique.

Outro ponto, que merece sei
observado é o da distribuição
dos feitos. Segundo opinião cor-
rente, nâo deu os resultados es-
perados. Sendo objetivo da re-
forma andar depressa, não teria
começado, a não ser por des-
cuido, por introduzir uma forma
de distribuição, que constitue
uma verdadeira estacada. Al-
guem já comparou a marcha du
processo com uma corrida de
automóvel, em que mal foi dado
o sinal de arrancar o guarda
apitou. Realmente, o método de
distribuição tem este inesperado
efeito sobre a movimentação dos
pleitos. Começa a marcha por
uma ordem de parada I

Processo complicado, cheio de
formalistlca, que contrasta com
a simplicidade que o Código In-
troduziu no desenvolvimento da
ação. Quem observa o sistema
em seus detalhes é forçado a
reconhecer que o autor do tra-
balho se preocupou mais em
cancelar as formulas obsoletas,
que eram obstáculos ao rendi-
mento que se espera de toda
maquina judiciaria. O método
de distribuição não esta de açor-
do com essa diretriz.

Espera-se, caso se confirme a
noticia da retificação, que o pro-cesso de distribuição seja um
dos pontos visados.

Atingidos os pontos que a ex-
pertencia demonstrou não esta-
rem de acordo com a realidade
da vida forense, nem jiom os
objetivos da justiça rápida e
barata, que o Código pretendeualcançar, cremos que o novo
sistema introduzido pode dar re-
sultados apreciáveis.

O desastre da Tereso-
polis
Sob a emoção multo com-

preensivel do tremendo desastre
ocorrido na Semana Santa na IEstrada de Perro Teresopolls
criou-se um estado de prevença.-Injusta contra a direção da p.-
quena ferro-vla, Incorporada
atualmente a Central do Brasil,
por uma dependência de vanta-
gens multo discutíveis para am-bas e para o publico.

E o ambiente de animosidade
estendeu-se no espirito publicoaté alcançar a própria direção
da Central do Brasil, tornando-a
responsável pelo sinistro.

O inquérito que acaba de s«rencerrado e que foi conduzido
com o maior rigor e sob severa
recomendação do próprio Sr.
Presidente da Republica, veiu.
felizmente, desfazer a penosaimpressão causada na opinião
publica pelos Juízos precipitados¦ que queriam lançar sobre a ad-
minlstração superior da Central
do Brasil a culpa de um fato
de tamanha gravidade.

Esse inquérito apurou que n
responsabilidade do desastre da
Teresopolls cabe, em sua ma-
•rima parte, ao maquinista que

um mesmo grupo de alu-
nos, para não íatlga-los em
excesso, fatal á eficiência
da instrução.

Procurando obedecer á
lei, a Escola Nacional dc
Engenharia organizou um
horário, em que o aluno
fica sujeito a aulas, de oito
horas da manhã ás dez da
noite! E* simplesmente de
estarrecer. Como querer que
o aluno exerça a disci*
pllna mental num horário
que desta forma o oprime e
lhe inspira a fadiga tão no-
eiva á compreensão nítida
do pensamento ?

São considerações de or-
dem pedagógica que ini-
cialmente afetam a subs-
tancia dõ art. 2o do decreto
n. 2.075, destinado á Inçxe-
quibilidade, se ele não so-
frer as modificações que a
experiência Indica e os tes-
temunhos dos competentes
e dos idôneos estão a exi-
gir.

A experiência, aliás, in-
duz a concretizar essa mo-
dlficação. Se a administra-
ção superior do ensino en-
tende que o professor tem
pouco trabalho, determi-
ne a realização de . aulas
diárias, qualquer que seja a
matéria. Com essa medida
mais facilmente poderá o
eatedratico explicar o pro-
grama integral da cadeira,
por meio de preleções e de
exercicios práticos, não ex-
cluindo os trabalhos de se-
minario nas faculdades de
direito.

Poderá a legislação impor
ao professor a permanen-
cia durante duas horas no
instituto, período de tempo
que ele deverá aproveitar
em aulas e exercicios e es-
tabelecendo desta forma
contacto mais prolongado
e eficiente com os alunos.

O caso pôde, pois encon-
trar solução adequada, sem
a confusão que o novo de-
creto está lançando nos cir-
culos do ensino.

se não deteve na Estação de Au-
gusto Vieira, e, em menor parte,
ao agente desia mesma estação.

Quanto ao máu funcionamento
de freios e outras alegações fel-
tas, e segundo as quais a culpa
iria pára a administração da
Estrada, ficou plenamente verl-
ficado a sua inconsistência.

Os freios funcionavam e fun-
cionaram perfeitamente O de-
sastre não resultou de nenhuma
falha do material, nem de ne-
nhuma providencia errada do;
chefes de serviço. Ele foi de-
vido exclusivamente á culpa de
dois funcionários — o maqul-
nlsta e o agente.

Se para a sorte das vitimai .
para as suas famílias a apura-
ção dassas responsabilidades na-
da importa, nem adianta; paraos créditos da administração pu-
blica ela representa um ato' de
reparadora Justiça trazido pela
pesquisa da verdade aos delega-
dos da confiança do Poder Pu-
bllco, colhidos nas mais graves
imputações no primeiro momen...
to e agora plenamente restau-
rados no alto conceito da sua
dignidade funcicnal.

E' essa obra de Justiça que
queremos registrar nestas il-
nhas.

O "raid" peruano
Ao rcfletir-se ho esplendido

vôo realizado por oficiais daque-
le pais até esta cidade, a pri-meira emoção que se experi-
menta, ê a de entusiasmo pela
perícia e pela bravura de queos mesmos deram prova.

Com efeito, vlr-se de Lima ao
Bio de Janeiro pela via dos ares
é conseguir-se um triunfo quetem dupla significação e duplo
valor, porquanto ás dificuldades
que os empreendimentos aero-
náuticos encontram na cordl-
Ihelra dos Andes, seguem-se as
que se lhes deparam na região
amazônica. Depois de desertos
altos, em que predomina o frio
seco peculiar aos cimos, deser-
tos baixos e humldos. Após a
desolação das grandes altitudes,
onde são raras as manifestações
de vida, uma espécie nova de
tristeza e de ameaça — a que é
própria úa. sucessão quasi deses-
peradora de florestas, onde a
vida se ostenta de mil fôrmas,
e tumultua, generosa na ana-.
rencia, mas agressiva na reali-
dade...

Pois os aviadores peruanos,
que ora nos fazem tão cordial
visita, venceram com a mesma
galhardia tudo quanto os desa-
fiava nos plncaros e na plani-
cie; e, a seguir, afrontaram,
com igual desassombro e com
Igual ventura, os venta, pérft-
dos, ás vezes, do Atlântico

A empresa nada tinha de fa-
cll. CoTÕou-a, entretanto, um
exlto perfeito, que e documento,
mais do que satisfatório, da ca-
pacldade técnica dos aviadores
para ela escolhidos.

Não basta, porém, que se
anal'., e enalteça o aspecto ma-
terlal do fato.

Cumpre assinalar-se, áo mes-
mo tempo, a expressão moral de
que êle se reveste — a de um
símbolo da amizade sincera e
forte que une o Peru" e o Bra-
sil, tornando-os, pelo nobre e
alto sentido dessa comunhão,
magníficos atestados do ideal
americano de concórdia e de
paz — tanto mais fecundo e re-
confortador quanto mais se pro-nunclam as tendências opostas
em outros pontos do globo.

Os interinas c 03
concursos

Tcm-SB íelto repetidas co-
mcntarlos a dec!sõc3 (Io; o.-gàos
administrativos, isentando os
funcionários interinos de dlspu-
tar classificação para efetiva-
ções dos seus cargos, nos con-
cursos, em que, cx-o/ficio, tâm
dc ser inscritos.

Lobrlga-sc nessas decisões uma
certa dose de favoritismo. A
apreciação é injusta.

Em primeiro lugar, apesar da
vantagem acima aludida, os in-
terinos não são aproveitados em
massa.

Não é raro encontrar-se, entre
atos do Governo, alguns exone-
rando,.de acordo com a' lei, fun-
clonarlos interinos, que, por não
terem sido considerados habilita-
dos, incidem no artigo do Esta-
tuto dos Funcionários Públicos,
que manda exonerar automati-
camente os interinos inhabill-
tados.

Dò texto da lei o que deve
depreender-se é que os interl-
nos habilitados tém direito a
efetivação dos seus cargos. Do
contrario não haveria razão de-
terminante do inciso que manda
eliminar os inhabllltados.

De Inicio a situação dos con-
correntes é idêntica. Homolo-
gado o concurso, tle os Inhabill-
tados são eliminados do serviço,
é claro que os habilitados devem
usufruir a vantagem da efetl-
vação.

Lição proveitosa
O que aconteceu com o comer-

cio de exportação dos Estados
Unidos, nos primeiros meses aa
Grande Guerra, serviu, ao que
parece, de lição proveitosa paraaquele pais que acabou, como
todos sabem, vendendo multo á
Europa, ás 'nações em guerraespecialmente. .

Verifica-se por estatísticas ofi-
ciais que, nos cinco primeirosmeses daquela conflagração uni-
versai, a exportação yankee so-
freu um decréscimo de 
200.000.000 (duzentos milhões da
dólares).

Desta vez, porém, nada disso
se deu.

Pelo contrario. Nos primeirosmeses do atual conflito, a gran-de Republica exportou a mais
400.000.000 (quatrocentos mi-
lhões de dólares».. Uma média
de aumento mensal de 
80.000.000 (oitenta milhões d"
dólares).

E' preciso salientar que as
exportações daquela nação paruoutras Republicas continental.,
aumentaram enormemente.

Nos primeiros meses decorri-
dos após a eclosão da atuai
guen-a européia, os Estados Uni
dos exportaram a mais para n
Argentina 225%; para o Chile.
87°|°; para o Brasil, 85%.

Como se vê, aquele pais do
Setentriâo da America soubp
mesmo aproveitar a lição da
Grande Guerra.

Outros não o souberam ou não
puderam...

Juros de 10 % para a
lavoura...

Dizem quantos entendem de
credito agrícola que a taxa de
Juros deve ir, ao máximo, a
6%, porquanto 03 riscos da la-
voura e os seus lucros não dão
para pagar taxas mais elevadas
sem prejuízos quasi certos.

No entanto, vejamos o queacontece neste momento com os
empestimos á lavoura de cana
e produtores de assucar.

Pernambuco e Alagoas flze-
ram apresentar nos respectivos
Departamentos Administrativos

deeretos-leis dando a responsa-
bilidade do Estado para que os
produtores de açúcar e planta-dores de cana consigam em es-
tabelecimentos bancários em-
prestlmos destinados a custear
a próxima safra.

O decreto-lei de Pernambuco
ainda não recebeu a votação de-
cislva ou ainda se não encontra
em condições de ser submetido
á aprovação do Sr. Presidente
da Republica, de acordo com o
determinado no decreto-lei n.°
1.202, de 8 de Abril, do ano fln-
do.

O decreto-lei de Alagoas jáestá nesta fase.
Pois bem; em um dos seus

artigos se diz qüe os Juros se-
rão de 9%, subindo a 10% em
caso de mora.

Como se vê, na primeira hl-
potese, o Juro é de clncoenta
por cento mais do que á taxa
máxima julgada justa para a
lavoura, ou seja a dè 67o. Na se-
gunda hipótese vai até 10%.
Com as demais despesas, expe-
diente etc., e tudo mais que ser-
ve de pretexto para aumentar
as vantagens do prestamlsta,
chegar-se-á a uma taxa que
não ficará muito longe daquela
que a legislação brasileira dá
como máxima, punindo aos que
ultrapassam o seu limite, isto
é, 12%.

E a transação é feita ainda
como um especial favor e exl-
glda se torna a garantia do Es-
tado. Não corre, portanto, o em-
prestador risco algum, prati-
cando uma operação que está
cercada, por todos os lados de
garantias sólidas.

Tudo isto demonstra quanto
se torna necessário encararmos
de frente o problema do credito
agrícola.

Rio de Janeiro e São
Paulo
Telefonema que teve a dura-

ção de poucos minutos e que
pós em contacto direto dois ho-
mens de espírito e de larga vi-
são vai exercer decisiva e pro-
veitosa Influência sobre a vida
artística e cultural de. duas
grandes cidades, os dois maiores
centros populosos do pafs — Rio
de Janeiro e S. Paulo.

De ha mu_to. — e Isso não
é segredo para ninguém — des-
cabido sentimento de rivalidade
vinha tolhendo um entendimen-
to necessário que permitisse se
beneficiarem reciprocamente pe-
la cooperação as duas cidades,
ou as suas administrações, em
assuntes que pela sua natureza
e condições especiais fugiam a
soluções isoladas.

A inauguração a ser feita em
um dos últimos dias do corrente
mês do Estádio de Pacaembu'
obra grandiosa de que multo
Justamente se orgulha a Prefei-
tura de S. Paulo, foi o feliz pre-
texto para a rápida palestra te-
lefcnicft dos Srs. Dr. Prestes

A mentira na vida, na
sciencia e na arte
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Pareoe-nos r/sr, realmente,
ocioso ainda sallentar-sc, nos
tempos atualõ, o Indiscutível
prestigio da mentira.

Trata-se de verdade tão cia-
ra, de afirmativa Já tão sem In-
teresse, que só, mesmo, o amor
aos lugares comuns, c o respel-
to ao que Já está consagrado
pelo veredictum da Opinião, po-deriam explicar, aqui, sem cons-

. trangimento, a "abordagem"
desse assunto. Sc a mentira, na
vida, semp.ic foi, indiscutível-
mente, uma coisa respeitável,
hoje, mais do que em qualquer
epoca, o seu primado é uma
realidade que se impõe.

Ha poucos dias, como simples
espectador anônimo, tivemos o
prazer de ouvir, entre pessôa3
Ilustres e, sobretudo, tidos como
amantes da Verdade, a dlscus-
são dessa velha e cansada tese.
Uma delas admitia a mentira,
tão somente, no terreno artlsti-
co, ou literário, combatendo-a,
porém, na vida como meio ha-
bll de vencer, como processo
moderno de conquista. Outra,
sem duvida, mais radical, ou"totalitária", levava-lhe multo
longe o ralo de ação, achando-a
excelente em qualquer terreno
e sob qualquer latitude, justlfl-
cando, de resto, o seu ponto de
vista, por considerar os concel-
tos de mentira e verdade, me-
ramente, relativos, podendo, não
raro confundir-se.

—Oral — dizia, assim, ao seu
contendor, — você ha-de convir
em que isso que os metafísicos
chamam—'lapurar a verdade"—
é coisa complicadlssima e inútil,
tão dificil de ser compreendida,
ou resolvida, quanto a quarta
dimensão, ou a quadratura do
circulo. Mas, como quer que se-
ja, mesmo, admitindo a exlsten-
cia diferencial dos dois concei-
tos, não ha inconveniente ai-
gum em que á mentira se pres-
tem as homenagens devidas.

E o homemzinho, que era
moreno e baixo, de cara raspo-
da, de olhos muito vivos, osten
tando um pince-nez sem aro.
passou a desmanchar-se em
eloqüentes observações, no seu
quasi comovido paneglrico. E, ja
agora, em tom amável, de horn
camarada:

— Meu velho, queiram ou nâo
queiram, a mentira é uma das
mais formosas expressões artls-
ticas. Você ha-de concordar que j
sem ela, não seria possível a
relalização, o milagre da Bele-
za. Não lhe parece? Quem será
capaz de negar á mentira a»
suas grandes virtudes? De bom
senso, certamente, ninguém
Medite um pouco e verá que,
afinal, não faço paradoxo « ;i
razão está comigo. Se, até. os
casuistas, ssm exceção de um
só, permitem, como lembra Re-
nan, certo gênero de mentlm
denominada de pura entrapelia.
isto é, a mentira alegre, a men-
tira oficial, a mentira de poli-

dez... O certo 6 que, cm verda-
de, na vida mundana, na polltl-
ca nas religiões, nas sclenclas,
nu literatura, enfim cm todos
os fenômenos sociais, a mentira
se emaranha, se Insinua, lm-
pondo-se vitoriosamente, no»
atos mais simples ás manifesta-
ções superiores da Arte, dns hl-
poteses formuladas por sclen-
tlstas e filósofos, do fundo doa
seus gabinetes, aos sagrados ca-
nones da Moral e da Estética,
ela estadela a siía força; e, mui-
tas vezes, qaundo não checa _
vencer, asslgnala a sua passa-
gem como uma aspiração, um
sonho, um arrebatamento para
o ideal, um surto para a Perfei-
ção. Tenha paciência: tirar, ao
mundo, a mentira, será matar

j a Ilusão, exilar o Sonho, despoe-
tlzar todas as grandes virtudes,
destruir a maioria dos heróis.

Na Arte, não ha quem a 'pos-
sa relegar. Os próprios sacer-
dotes da verdade são forçados a
capitular ante o seu maravilho-
so poder. Eça de Queiroz, que

I foi um deles, não conseguiu fu-
glr-lhe á sibillna atração: —

I "Sobre a nudez forte da vai-
1 dade, o manto dia/ano da fan-

tasia"... A fantasia, aqui, é, sim-
plesmente a mentira. Se passar-
mos á historia ela tambem, ai,
não deixará de ser deliciosa: —"Les livres d'histoire qui ne
mentent pas sont tous fort
maussades." E' pelo menos, a
opinião veneranda de Monsieur
Silvestre Bonnard.

A sciencia, por seu turno, deve
o seu progresso á mentira. Pa
recerá absurdo; mas não o é. O
que, hontem, era considerado
certo, hoje, já não possue esse
caráter. >A verdade inicial, com
foros de sciencia, de infabilida-
dc, não passava, portanto, de
mentira mas de mentira útil,
necessária. Por liso, com ra-
zão, lembra certo autor já se
não ensina, hoje, a astronomia
de Ptolomeu, a geografia de
Strabão, a zoologia de Plínio,
a álgebra de Diophante, a gao-
metria de Tartaglia, a anato-
mia de Gassendl, a política de
Platão...

Mas tudo isso, mesmo como
mentira, serviu á verdade. Eis
porque, talvez, com critério, o
velho Hugo, pletorlco e genial,
não hesitou em escrever:
. — Mais qu'annc7ice-t-il âonc?
La vérité? Quel songe! Au
fond. la vérité, vivants, c'est
un mensenge!"

E o homem baixo e moreno,
de olhos míopes, muito vivos,
através do pince-nez agressivo,
sem contestação, entre nós, o
maior técnico da verdade, pa-
rou, tomou fôlego e, em seguida.
Investiu, vitorioso, contra o seu
contendor:

— Não está convencido ainda
do prestigio da mentira no
mundo?

A vitima que o ouvia, entre-
gou-lhe os nontes.

BENI CARVALHO.

Maia e Henrique Dcdswcrth,
porque era desejo daquela alta
autoridade que figurasse no pri-
Brama de festa o Corpo de
Baile do Teatro Municipal do
Rio de Janeiro, para o que o
assentlmento do administrador
do Distrito Federal era impres-
cindi vel.

Concedida, cordialmente, a
permissão, consultaram-se oü
dois Prefeitos sobre a viabili-
dade do projeto , de trazer ao
nosso pais a numerosa orques-
tra da National Broadcosting de
Nova York sob a direção eml-
nente do grande Toscanlnl, em-
preendimento pelo seu alto
custo comercialmente indefensa-
vel mesmo que se realizem os
concertos para teatros superlo-
tados e, portanto, fora da alço-
da da iniciativa particular. O
alto relevo que ã vida artlstlc-
do Rio e de S. Paulo tal fato
daria, a importância cultural
dessas primorosas audições ln-
fluíram no espirito de ambos pa-
ra que fosse dado ao assunto
solução favorável, o que' é mu-
tlvo do mais alto Júbilo para
todos nós.

Comarcas mineiras
Movimentam-se os moradores

da Comarca de S. Gonçalo de
Sapucal, Minas Gerais, para
conseguir a promoção dassa cc-
marca de Ia para 2a entrancla.
Enquadrada numa região prós-
pera, evidencia, nas suas recel-
tas, a pujança de seus recur-
sos. Basta dizer que desde 1934
a sua renda supera a de 21
outras comarcas, classificadas
numa entrancla superior.

E' natural a aspiração do
povo de S. Gonçalo de Sapucal.
A melhoria da classificação, na
divisão judiciaria do Estado,
trás uma série de vantagens,
além do prestigio que represen-
ta. Acreditamos, por isso, que
o Governador do Estado, exa-
minando os números em que se
baseiam as aspirações de São
Gonçalo de Sapucal, não lh?
negará a Justiça a que tiver
direito.

Justa' imposição aos
donos de ônibus
Per que problemas dos mais

simples se complicam tanto, na
esfera do serviço publico, e fl-
cam indefinidamente á espera
de solução ?

Escrevemos pensando — é na-
tural — no Brasil, po.s nele es-
tamos, e dele fazemos objeto
constante das nossas observa-
ções e criticas.

Mas, o reparo acima pode es-
tender-se a todos os paises do
Universo, porquanto não ha esse
onde a lentidão no se atender a
legítimos apelos do publico dei-
xe de trazer á memória das-.-.voas bem informadas o mui-
to de veslcan_e que os lro-
notas franceses costumam artl-
cular a propósito do monsieur
Lebureau".

Considere-se para Ilustração
do asserto no tocante á nossa
terra, o fato de permanecerem
até agora sem o mínimo efeito
as reclamações de quantos via-
jam nos ônibus, a respeito da
ausência de capas nos respectl-
vos bancos.

Trata-se de uma pequena pro-
videncla, cuja imposição ás em-
presas exploradoras dessa fôrma

de transporte apenas lhes acar-
•retarla um dispendlo quasi ina-
preciavel em comparação cem as
extraordinárias vantagens que
elas estão auferindo, desde
quando bôa parte da população
abandonou em definitivo os
bondes pela nova espade de
carros.

No entanto, do encargo diml-
nuto que tais companhias rece-
heriam a mais, na hipótese de
serem obrigadas a revestir de
forres limpos os assentos dos
seus veicules, decorreria um pro-
veito enorme para os que se
utilizam des mesmos, pagando
passagens caras.

Não incidirá em exagero quem
afirmar que, circulando os ônl-
bus como circulam atualmente,
bastam cinco minutos de tra-
jeto em qualquer deles, para
Inutilizar a roupa clara de uma
senhora ou de um cavalheiro. .

Por toda parte ouve-se ver-
dadeiro clamor, não, própria-
mente, contra a existência de
semelhante mal, e sim contra a
circunstancia de nada se fazer
para o extinguir, embora Isto
dependa de muito pouco.

Questão slmplissima — não é
mesmo ?

Todavia, deve ser essa slmpii-
cidade que a impede de receber
solucionamento...

Urbanismo na Paraíba
Telegrama da cidade de Joâj

Pessoa informa que um urba-
nlsta brasileiro, o Sr Burle
Marx, visitou Campina Grande.
Areias e Bananeiras, a convite
das Prefeituras respectivas, afim
de traçar os planos de urbani-
zação de que necessitam- as só-
des de tais municípios.

O fato deve ser assinalado
oomo Índice ds uma tendência
nova e verdadeiramente alvlça-
reira no quadro da vida admi-
nistrativa brasileira.

¦Dado o progresso simultâneo
da sciencia e da arte, não -se
compreende mais o crescimento
das cidades como outrôra se via
quer dizer, ao sabor dè circuns-
tanclas fortuitas e fatores ocl-
dentais, quasi sempre contrários
ás leis da harmonia e ás suges-
toes do tom go"to.

Pode-se, mesmo, dizer qui-
agora toda uma sciencia nova
existe, cujo fim é assegurar o
máximo de conforto, de elegan-
cia, de salubrldade aos agrupa-
mentos humanos. *E* o expres-
slvamente denominado "urba-
nlsmo". E se algo sa deve, a
propósito, assinalar com tristeza.
é certa lentidão com que os im-
perativos criados por essa ordem
inédita de conhecimentos se vêm
Insinuando nos habites dos po-
vos.

A capital da Paraíba perten-
ce hoje ao numero das cidades
do Nordeste em que os turistas
recebem melhores Impressões, e
deve-o, de certo, á ação dos ur-
banlstas práticos por quem foi
dirigida — urbanistas avant 'a
lettre, em quem prodiglcs da in-
tuição se manifestaram.

Agora, porém, atrai verdade!-
ros professores da matéria, e
não se restringe a ouvi-los a
respeito do que lhe resta fazer:
encaminha-os para o Interior,
onde grandes núcleos de popu-
lação começam a surgir, debaixo
da influencia do surto para que
propendem, por ali, as ativida-

des agrícolas c mcimo o labor
mamiíaturciro.

E' bem o caco dessa Campina
Grandu a que se refere o dco-
pacho do qual se falou acima —
pento natural de cciivcrgencl:-.
para diversas regiões nordestl-
nas de grande fuiure, e, cesim,
destinada a ser uma autentica
metrópole cin pleno sertão.

|J*EM o meu lncorrlgivel vezo
dc andar a esmiuçar a cri-gem de palavras portuguesas,vindas do Tupi-guaraní, lncon-vcnicnte3 dc um lado, e vanta-

gens da oJtro.
Inconvenientes, pela trabalhei-ra que amiude me dão, e peladificuldade em que não raro me

põem, perguntas a qua, por duasrazões, nao se pôde de prontodar resposta. Porque, não pos-sulndp escrita o Nnhehengatu'.— afora a que lhe emprestamos,
de modo freqüentemente arbl-trarlo, — a prosódia de muitosdos seus vocábulos, por faltadaquele elemento fixador, de talfôrma se deturpou, quo sa torna
quasi Impossível dar o seu cti-mo real. E porque não somentea "língua geral", mas tambemvários idiomas e muitos dialetosfalavam e falam os nossos abo-rlgenes.

Vantagens, pelo prazer que meoferta de poder, ás vezes, darinformes que me pedem leitores.Ha dias, um deles, que mehonra com o seu apreço, e tenhoentre cs amigos que muito pre-zo, dizia-me, paio telefone, que,tendo pessoa da sua família ad-
quirido, no Estado do Rio, creio,uma situação denominada Sam-baitiba, desejava sabar qual ovalor, desse nome, em Tupl-gua-
raní.

E eu pude, logo e logo, lheresponder que o dito vocábulo,na "língua bôa" dos nosses sei-
vlcolas, significa "lugar onde ha
sambalba", e é palavra composta
de dois elementos, como as hacm quantidade incontável noNhehengatu', língua aglutinan-te: sambai (contração, — feno-meuo que mu.tas vezes se ob-serva), de sa7.1ba.ba, planta me-diclnal da flora brasileira, etiba, que quer dizer "lugar
ende", e, por extensão, "abun-
dancia de...".

Após largar o fone, e para de-sencargo de consciência, folheei,
como costumo sempra fazer emtais casos, os meus escassos car-
tapacios.

E averiguei,' com prazer, quefui exato no Informe dado aomeu amigo.
Mas, manuseando cs livres a

que recorri, fui surpreendido
com o fato de não achar o var-
beta sambaiba no opulanto e se-
guro vccabulario nhehengatu' de
Ermano Stradeili.

Busquei, então, o auxilio de
mestres noutra previncia do sa-bar, a Botânica, sciencia da mi-
nha grande slmoatla, paio quelastimo não me haver nela ver-
sado quando moço, — já que,como diz o nesso povo, "burro
valho não aprende a mar-
char"...

E nes canhamaços que com-
pulsei, aprendi haver no Brasil
varias qualidades da planta em
apreço: a sambalba que vegeta
em Alagoas (cecrePpia concolor),
a que d*, em Minas Gerais(.curatella sambahiba), e a quese encontra na Bahia e em Ser-
gipe itrichospermum lichen),
afora três arbustos, todes minei-
ros, denominados -_mba.bi7_.1a.

Estava decifrado o enigma:
nenhum deles c'ta a sambalba
na Amazônia, onde o erudito
Conde italiano passou quarentaanos, estudando os costumes e
a lingua d"s nosses Indígenas,
paio qua não incluiu o verbete
sambiiba no seu utilissimo glos-sario.

E o parente do meu amigo
ficou sabendo o significado <"_»-
to do nome das suas terras, o
que nem sempre se dá na tepo-
nimla brasillea. — D. B.

O SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA EM
PETROPOLIS

Petropolis, 10 (A. N.) — O Sr
Presidente Getulio Vargas deu,
hoje, um longo passeio pela cl-
dade descendo a Avenlda 15 de
Novembro, até a estaçSo da Leo-
poldlna. Acompanhavam o Chefe
do Governo os Capitães F. de
Matos Vanlque e Heraolldss Pon-
tela. O Presidente regressou ao
Palácio, ás 15 horas.

DO FJÍTKPJO^
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O Sr. Ministro da Viação
comunica ao Sr. 'Presi-
dente da Republica a as-
sinatura do contrato paraa construção da Fabrica
de Aviões de Lagoa Santa

Ao Chefe da Nação, foi en-
viado, pelo Sr. Ministro da Via-
rão, o seguinte daspacho tale-
grafico:"Rio, 5 — Tenho a honra de
comunicar a V. Ex. que acabo
de assinar o contrato para a
construção da Fabrica de
Aviões de Lagoa Santa. Tem
assim inicio uma obra que avul-
tara entre os magnos serviços
de V. Ex. ao Brasil, por seus
resultados econômicos futuros e
pela importância de sua cons-
trução no aparelhamento efi-
ciente da dafesa nacional. Co-
mo pude muitas vazes testemu-
nhar o cuidado e Interessa que
este assunto vem desde muito
merecendo ao vigilante sentido
publico de sau governo, viva-
mente congratulo-me com V. Ex.
no momento que sa vence a pri-
meira etapa deste grande em-
preendimento, Respeitosas sau-
dações. — João Mendonça Li-
ma."

POR TER PRATICADO
UM ATO HUMANITÁRIO

DIGNO DE RELEVO
O MARINHEIRO VAI RECE-
BER A MEDALHA DE DIS-

TINÇAO DE PRIMEIRA
OLASSE

Na Pasta da Justiça, o Sr.
Presidente da Republica assi-
non decreto, concedendo a me-
dalha de distinção de primeira
classe ao marinheiro da Arma-
da Nacional Raimundo Gual-
berto Santa Brlglda, por haver
salvo a vida de varias pessoas
de um avião sinistrado da Com-
panhia Pana's, no dia 13 de
Agosto da 1939, num gesto hu-
manitarlo digno de relevo.

A BAHIACONSTROE
ESTRADAS

Do Interventor Federal na
Bahia, recebeu o Sr. Presidente
da Republica o seguinte tele-
grama:"Conquista, 6—Tenho a honra'
de comunicar a V. Ex. que fo-
ram hoje inaugurados cem kl-
lometros de estrada dos 153 já
construídos pela atual adlml-
nlstração do Estado, da rodo-
via de Ilhéus á cidade de Lapa
sobre o -São Francicso. Fazem
parte desses 500 kilometros
construídos no ultimo exercido,
todos de estradas de classe. Ras-
pcitosas saudações. — Landulfo
Alves.

O JORNAL DO BRASIL in-
seria em sua edição de Terça -
feira ura telegrama procedem e
do Londres informando que, _w-
gundo um "consta" publicada
pelo matutino liberal News and
Chroniclc, o Sr. Anthony EUcn
seria a figura mais popular parasuceder o Er. Neville Chamber-
lain no caso em que esta abar,-
donasse a chefia do governo.

Não indica o despacho se o
Primeiro ministro tenciona aban-
donar seu elevado cargo, nem .sc
existe algum movimento paria-mentar ou político visando a
substituição do velho estadista
que, apesar de sua avançada
Idade, se dedica tão ativamente
á direção dos negócios do Es-
tado, A folha oferece certos tle-
talhes sobre a proporção das
probabilidades a favor do atual
ministro das Colônias paraocupar o posto supremo da hie-rarqula ministerial britânica,
atribuindo uma média de 28 porcento da população, partidáriado Sr. Edan, enquanto o minis-tro da Marinha, Sr. Winston
Churchlll apenas contaria com
25 por cento.

Não diz o Netos and Chronicls
como e quando foi consultada aopinião publica a respeito daeventual sucessão do Sr. Cham-
berlain, se houve um referendum
por iniciativa do próprio jornalou se o plebiscito realizou-se noseio do Partido Conservador a
que pertencem os tres titulares.
O fato ofereceria importância
muito maior ou menor para oobservador imparcial da políticabritânica, se se conhecessem aorigem da previaâo, o motivo quadetarminou a sondagem do sen-
tlmento popular com relação ásua escolha entre as personali-dades de maior destaque no ca-
nario político para o exercício
das funções de Primeiro minis-tro e os meios que foram empre-
gados para a "apuração dos su-
fragios" populares.

Deve-se frisar que o Sr. Cham-
berlain não fez nenhuma decla-
ração que lnduza supor qual-
quer propósito de deixar a resi-
denota de Downlng Ftreet n. 10.antes pelo contrario, o Primeim
ministro exprimiu a esperança"de viver o tampo necessário»
para completar o esmagament.o
do hitlerismo". Se apesar disso,
por motivos da saúda, ou em vir-
tude de um desses acontecimen-
tos políticos inesperados, como o
que determinou na França, sem
motivo Justificado, a substituição
do veterano, competente e ener-
gleo estadista Daladier. pelo Hr.
Reynaud, os partidos inglese..
julgassem necessário entregar a
chefia do governo a uma persu-nalldade que pela sua capaci- idade e temperamento violento

inglesa
oferecesse n.r.Iorc-, garantir.» de
sucesso na guerra cr_.tr._ a Ais-
manha, que o Sr. Òhamberlaln
não «ária certamente e:icolhldi
Sr. Anthony Edan, que dcpo.Ude algunr, anos de serviços subíl-
ternos, foi elevado á posição dsministro das Relações Exterlo-
res. cargo qvie desempenhou sc-
guindo a orientação do Sr. Ne-vtlle Chamberlain e que deixou
quando se mostrou dlvergonta
da politica do Primeiro minls-tro de contcmporlzaçSo com nItália na guerra civil espanhola.
A partir dessa época, e enquanto
durou o conflito entre republl-canos c nacionalistas no valha
pais ibérico, o Sr. Éden foi con-siderado como um homem for-mfdavel paios partidários dosdemagogos e comunistas de Ma-
drid, só por supô-lo em opost-
ção a Chamberlain, e consti-tulu-ss um grupo que lhe atrí-buia tendências extremistas, ao
posso que o Sr. Edcn, na reall-
dade, era um tory conservador
que nem ao menos votava asmoções de censura que os tra-balhistas apresentavam paracondenar a tolerância do senhorChamberlain em face dos torp»-
deamentos, pelos nacionalistas,
de navios britânicos e outrosatos bélicos que prejudicavamos interesses da Grã-Bretanhano Mediterrâneo.

Depois do referido período oSr. Éden integrou-se nova e de-finitivamente na camarilha mi-nisterlal e depois da guerra con-serva a pasta das Colônias, ondenao tem oportunidade de faz-,-;•
jús ao cargo de Primeiro m.nis-tro, ao qual provavelmente nemele próprio aspira.

Quanto ao Sr. Winstcn Chur-chlll. o eterno rivcl de todos oschefes do governo britânico,
pode-se prever agora a realiza-
cão de seus sonhos e e.:t.eranças
de ver-se instalado cm Downing
Street n. 10, pois de fato é ounico homem no gabinete deLondres qua demonstra capaci-
dade pr.ra enfrentar a gravesituação atual e que tem sugo-rido planos eficientes de com-
bate ao Inimigo, embora sem
granda sucesso devido á perspi-cacia e aos matodos fulminante
dos adversários que visivelmente
discutem pouco e fazem muito.

O Partido Conservador prova-velmsnte, em cpso de ser neces-
sario levp.r o Sr. Churchlll ao
posto da Primeiro ministro, per-doar-Ihc-.. a sua inconstância,
que o induzira em uma longa
fase de sua carreira politica aabandonar os loric.i para servir
os liberais, quando o partido doRossberry, Campbell Banner-
mann. Asquith e Lloyd George
dominava o pais.

REPARO OESV
Na índia fabulosa, se ousa

clguem ter uma palavra ou um
gesto a favor dos "intocáveis",
não dá isto lugar á que as ca:;-
tas estremeçam de indignação
Mas, nestes brasis, onde vlgs
uma casta politica que consagra
que "todos são iguais perante a
lei", ainda se encontram espiri-
tos larvados por um sentimenr.o
Rtavieo que repelem a comunhão
da nacionalidade, em que se
confundem democraticamente to-
dos os cidadãos nacionais pela.abstração instintiva de origens
raciais, elidida, tambem, a dife-
renciação de classes. E a provadessa divergência lamentável co-
lhe-se facilmente, quando se
ensaia o encaminhamento da
uma pretensão do funcionalismo
publico. Foi Isso o que se vm
com a divulgação de dois orli-
gos em qüe tentávamos demons-
trar que os servidores do Estado
brasileiro são tão bons quanto os
mehores de alhures, mesmo, to-
mando-se para confronto os M-
pos padrões. Aflorando essa tese
nâo formuláramos restrições,
nem tampouco baixáramos a
particularidades. E foi com a
maior autoridade moral e, con
sequentemente, com o pen.-o-
mento alto, que entreteceramos
os nossos comentários sobre o
assunto objetivando o concelr.n
alto e justo da toda a classe.

Com autoridade moral, con-
vem frisar, porque o JORNAL
DO BRASIL tem sido até hoi<
um amigo incontrastavel do
nosso funcionalismo, como dc
todas as classes organizadas do
país, numa demonstração • sem

hiatos da linha de coerência do
seu proara.ma conservador.

.Era indispensável tornarmos
bem claro o nosso pensamento.
com ralação ao funcionalismo,
na certeza de que nem todos le-
ram os dois artigos em que nos
ocupámos espontaneamente da
um Interesse legitimo da classe,
como seja o do seu poder aqui-
sltívo em face do custo da exis- ¦
tencia. Para os que os não le-
ram e tiveram conhecimento do
reparo desvirtuado qus lhe foi
contraposto com visível acrimo-
nia pelo rcajustamanto de ven
cimentos dos burocratas, poderia
pairar uma sombra de duvidü
sobre as nossas simpatias pelaclasse laboriosa e digna do
apreço nacional. E' em liome-
nagem aos leais servidores da
Nação que voltamos,a publico.

O funcionalismo em' geral, sem
distinção de Ministérios, foi ge-nerosisslmo nos seus aplausos
àqueles artigos. Até dos Estados
temos recebido inúmeras men-
sagens que muito nos desva-
necem.

Devemos salientar ainda quea iniciativa de publicidade em
torno do reajustamento não foi
nossa. Tivemos anteriormente
ocasião de apreciar o noticiário
a respeito em um matutino des-
ta capital. Quiséramos nós ter
sido a toutinegra madrugadora
dessa aspiração dos servidores,
porqua a reputamos bam mere-
cida e indispensável ao equili-
brio do padrão de existência de
todos eles.

GUERRA FONTES

COMISSÃO DE PROMO-
ÇÔES DO EXERCITO
Na ultima reunião da Comis.-

são de Promoções foram Inclui-
dos no Quadro de Acesso de
I taraclmento, os seguintes oii-
ciais: Para Coronel de infan-
taria, os Tenantas - Coronel
Tilstão de Ararlpe, Falconévi
da Cunha, Franklin B. Lima, A.
Saldanha Mania o Wolgrazzn
Cruz.

Na Artilharia para Major, os
Capitães Panasco Alvlm, Men-
des de Morais, Costa Braga e
Carneiro da Fontoura.

Na Engenharia para Coronel,
os Tenentes Coronéis Heitor
Bustamante; para Tenente Co-
ronel, os Majores Rodrigues de
Albuquerque, Guaraci Rama-
lho. Bittencourt Amarante. Ri-
beiro Salaberry, Amarilio Oso-
rio e BItting de Campas.

Na Aviação, Ssrvlço medico.
Farmacêuticos, Veterinários e
Intendentes de Guerra, foram
incluídos os nomes dos seguín-
tes Oficiais: Martinho Cândido
dos Santos, Franklin F. Braga,
Tavares Muttel, A. Melo Por-
tela, Oscar Filguelras. Romero
Taques, W. Pimentel. Jos*
Amado Coimbra e Mario de
Campos.

ESTA' NO RIO NOVA-
MENTE O GOVERNA-

DOR DE MINAS
Passageiro do avião £_ecfra.

da carreira minerla da Panair.
chegou, hontem. á tarde, ao Rio
de Janeiro, procedente de Belo
Horizonte, o Dr. Benedito Vala-
dares. Governador do Estado de
M'nas Gerais.

Ao seu desembarque, no Aéro-
porto Santes Dumont. compare-
ceram altas autoridades da ad-
m-nlstração e grande numero dc
amigos.

i f;S empresas concessiona-
rias do serviço public» es-

j tão si>J2Üas ao imposto ãe
renda

i A DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL

No agravo 8.866. de M.nr...
Cerais, e que foi relator o Sr.
Ministro Carvalho Mourãa. foi
Julgado, centra um unico voto.
aue as empres .« ccncas3'onai1t!_;
de serviço . publico estadual fl
municipal estão suiaitas ao Im-
posto sobre a renda.

Esse Julgamento firma a lu-
rlstirudfincia se-jimdo a nual o
prti _r> 17 n 10 da Con.titu çã-i
de 193* sô 'senta de tributo p.-=
concessões nn oue diz respaito
ao oroorlo serviço e do sen od-»-
relhamento. mus o rw?ma não
se verifica cem as bilâs renda.".

O narec°r dn Dr. Procurado»
Geral da Rennbllca foi no sen-
tido do acerdão.

ATRAZADA A CORRES-
FOÍTD^NCTA POSTAL

DE S. PAULO
Comuniea-nos a Diretor!» Re-

glonal dos Correios e Telégrafos
do Distrito Federal:

"Tendo em vlsta umi noticia
Dubllcnds pelos vespertinos de
hontem. Quti. n'feira, a Diretoria
RertonM doa Cerrclai e T->'egra-
tas lnfoini» om-, to-l-i a corres-
pondencl* postal. Inr-Uslve a "Ts-
pressa", procedínte de SSo Paulo
e ou? era transnortada pelo ni-
turno de luxo. dc hontem. flcru
em caminho devido a vim aci-
dente com o carro-correío. íô ten-
do ch*g*tda a esta cr.pitcl A n >It*
pelo R 2. devendo sar distribui-
d* hoj peia manhU."
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DIVERSAS NOTICIAS
No Palácio Rio Negro, em Pe-

treraoli--. despacharam hantem
som o Sr. Pre.ildento d.» R=publl-
ea os Srs. Artur do Soura Couta.
Ministro da Fjswnda e V.ldcmnr
FalcSo. Ministro do Trabalho, ten-
do eonfer«»«l«do com S. Ex, os
Srs. Marques do» Rela, Presidente
do Banco do BrasU, e Hourlquo
Dodswqort, Prefeito do Distrito
Federal. Em audiência, foi rece-
bldo o Sr. Hildebrando Góes, Dl-
retor do Departamento de Sanea-
mento da Baixada PlumluenEC•

O Sr. Presidenta da Republica
assinou decreto, no posta das Ra-
laçôos Exteriores, elevando A ca-
tcgorla de Consulado Geral o
Consulado do Brasil em Sfto Fran-
cisco da Callfornli, nos Estados
Unidos da America.*
' Foram assinados decretos pelo
Sr. Presidente do Republica, na
pasta da Agricultura, concodon-
r>o autorlsaçâo para funcleucr
como empresas de mlnercçfto: ft
Companhia Carbonlfera Rio do
Peixe, com sedo no Estado de
S&o Paulo: a BrasU Minas Limita-
da, com sóde nesta Capital; a
Companhia Serviços de Engenha-
ria S. A„ com sedo no Distrito
Federal; a Martins Neto & Com-
panhia. Limitada, com sede nes-
ta capital; o o Escritório Levy
fclmltoda, com sóde em SSo Poulo.

Biteve hontem no Mlnlfterlo
da Guerra, o ?r. Francisco de
Campo?, titular da pasta do Jus-
tlça.

O Sr. Ministro da Guerra auto-
rlsou, ao Dlrjtor do Hospital
Cent.' I do Exoroito, » contratar
msls seis Irmfis do Cirldado para
o serviço daquele estabeleclmen-
to hospitalar.

Estfto sondo chamadoa pela Dl-
retoria do Pessoal d» Armada afim
de prestar esclarecimento na o»
Dlvsfto no sou interesso e no do
"sargento' 

fusllelro naval Vloen-
to Miranda do Andrado Flgue ro
o 1° Tenente Paulo Tavares Dias
Feesoa. .

Jft se encontra embarcada a bor-
do du navio oscola Almirante bal-
ilanlmaturma de guarda-marluha
de 1939 Esse voleiro de guerra ini-
clorft por todo o m&s próximo o
sua viagem do Instruçio em torno
do Amerlea do Sul.

E3tovo hontem cm vÍalta aos
Srs. Ministro da Marinha e Chefe
do Estado Maior da Armada, o ca-
pltfto do corveta Von don Sande
comandante do^ navio »«>>» ¦•*
Marinha Mercante belga Mereantor
que se encontra atualmente om
nossa bahla. ,¦

DONANHANHA COISAS DA CIDADE

ATOS DO GOVERNO

. Deacios assinados nas pas-
tas da Justiça, da Educação,
da Viação, da Fazenda e da

rricultura.Agi
Padrão, para os cargos dc pra-
tico de laboratório, classe C; e
interinamente para a carreira
de servente, classe B, Benedito

O Sr. Presidente da Republica
assinou os seguintes decretos:

Na pasta da Justiça — No-
meando: o bacharel Dionisio

^.^..^urtrolV. 
«°J^e|^salfasZsd>3 Passos Ta-

Sousa, interinamente, j granotaeojto J^Boanerges

dimento do efetivo; e
de Sã Couto e Osvaldo Rodri-
gues Martins para a classe E,
da carreira de escriturario, ln-
terMamente, do quadro I.

Promovendo, por mf * ilincn-
\a, a- capitão medico da Policia
Militar do Distrito Federal, o
-jo Tenente Dr. Nestor de No-
ronija. . .

Removendo no interesse da
administração o escriturario Jo-
sé Ribamar Albuquerque de Cm-
valhov'da Escola João Luis Al-
ves -pára- a-Oáss-de-Detenção.¦

Tornando: sem,efeito o decreto
que nomeou Luis.Ferraz Pereira
da Cunha, interinamente, depo-
sitariò judicial da Justiça do
Distrito Federal; e declarando
sem'efeito o decreto em vlrtuda>
do qual fora naturalizado o ale-
mão Helmuth Gustavo Gltmm.

Concedendo naturalização : a
Alexandre Wancolle, natural da
Itália; a José Francisco Domln-
gos Alexandre, Antônio Pereira
Dias, Albino Domingos, Albino
Antônio d'OHveira, Eugênio Jos.:
Esteves, José Batista, José Que-
rlno de Abreu, Manuel Duarte.
Marlana Luza Pereira, naturais
de Portugal; a José Hallage. na-
türal da Síria: a Antônio Cam-
po, natural cia Italla; a José
Prado Gutlerres, natural da Es-
panha; a Vicente Bonsegno, na-
tural da Itália; e a Vicente Bar-
nabé Prieta, natural da Argen-
tina. ,

Declarando haverem perdido
os direitos tle cidadão brasileiro,
pela isenção do serviço militar,
obtlçla por motivo de convicção
religiosa, Caetano Pedro Weber.
professo da Ordem dos Padres
Capuchinhos de São Francisco
de Assis, residente em Marl^no.-
Rio Grande do Sul; e Stanisláu
Suhmltt, religioso professo da
Ordem Franciscana. residente
em Rodeio, em Santa Catarina.

Indultando do resto da pena
a que fot condenado pelo Jurl
desta capital, o sentenciado Ed-
mundo Coutlnho de Araújo; e
comutando as penas a que fo-
ram condenados: José Tames
Asset.. pelo Júri dc Jaguarão, no
Rio Grande do Sul. para 23 anos
de prisão celular; Joana Macedo
de Sóüsa. pelo Júri da comarca
de Vacaria, no mesmo Estado,
para 21 anos de prisão celular;
e Kinzo Horl, pelo Jurl da co-
marca de- -Penapolls, para dez
anosv.e.. seis meses, de prisão ce-
lular.

No pasta.da.Educação — No-
meando Amerióo Leonidas Bar-
bosa de-Oliveira, em comissão,
assistente da cadeira de topo-
grafia da Escola Nacional de
Engenharia; Paulo da Silva
Moura, ¦ em comissão, assistente
na Escola Nacional dc Engenha-
ria;-José Magalhães Carvalho e
Francisco Rodrigues Porto, inte-
rinamente, médicos sanitaristas.
classe H; Lauro Reis Gomes,
Darlo Oarletti, Aprigio Moreira

vares e Mario Risso.
Aposentando Alice Mendes du

Rocha, no cargo de enfermeira;
e concedendo exoneração ao
guarda sanitário Savino Gaspa-
rini Filho. _

Na pasta da Viação — Exone-
rando o engenheiro Norbarto da
Silva Pais do cargo, om comis-
são de' diretor da Estrada de
Ferro São Luis a Teresina, por

Dono NlianhS, a viuva de
João Ribeiro, morreu hontem no
sua pequeno casa da rua Pereiro
da Silva, om Niterói, para onde
te retirara desde quando o marl-
do cerrara os olhos e se fora des-
ta mundo banhado naí suas la-
grimas e nas dos filhos queridos,
de par com aquelas quo chora-
ram os seus amigos leais.

Não sei ao certo a doença que
a matou. Ha muito eu a sabia
doente, é corto. O destino vi-
nha ha muito tempo fazendo so-
fror o teu coração bondosíssimo.
Primeiro tirou-lhe o companheiro
do quosi cincoenta anos de qmor,
de solicitude, de carinhos. De-
pois levou-lhe uma das cordas
mais doces de sua alma : Vera
Morta, a filha extremeclda qua
um momento de turboçõo e de-
sespero levou deste mundo cheia
de vida, cheia de alma, porém
já sem nenhuma esperança a cia-
rear as suas horas do isolamsn-
to, de amarguro, da dôr.

Os filhos que restaram decerto
que redobraram nos seus cuidados
para esmaecor-lhe o sofrimento.

Decerto que tudo fixaram parq
diminuir-lhe a dôr, estancar-lho
o pranto, contor-lhe os suspiros
e os soluços continuados.

Dona Nhanhã, porém, iá não
era aquela mesma Dona Nhanhô
que eu conheci no 36 da rua Cor-
reia Dutra com aquele sorriso mei-
go a nimbar-lhe a figura peque-
nina, lépida, solicita. Era outra.
Não era a Dona Nhanhã que se
desferia em doçuras para com os
que iam á sua casa, para com os
amigos de mestre João Ribeiro,
para com os colegas dos seus fl-
lhos.

Uma sombra de tristeza toma*
ra-a toda, Entráro-lhe os olhas,
carregóra-lhe o semblante, velara
nela todas os manifestações de
alegria.

De quando cm quando, depois
çus ela foi residir do outro lado
do mor — ela que, viva, já esta-
va do outro lado da vida — ou
sabia noticias suas. Davam-nas
os filhos, ás vazes, os conheci-
dos, outros.

Diziam-me : "çstá passando
mal"; "está melhorziriha"; "não
tom passado bem".

Hontem a noticia do iuo mor-
te não me surpreendeu. Dona
Nhanhã ha mdito tempo )á ti-

O INCÊNDIO DA JllM

DA CARIOCA

OVANDO VIRA' O PALÁCIO

DA PREFEITURA?

N&o ooloula por qu« susto
passo! esto manhft, quando, numa
viagem de bonde paro a cidade,
om demando do trabalho, 11 o
JORNAL DO BRASIL.

Ab notlolos «obre a extenslo
do guerra até a Dinamarca • a
Noruega? ., , ,Qua esperançai O noticiário
que mo apavorou fòl a do lnoen-
dlo do ruo do Corlooo. No quor-
telrfto onde irrompeu o lnoondlo
que A quosl todo. aonstruldo do
prédios velhos, rnol' ventilado»,
pessimamente Iluminados pelalui:
solar, oil ainda mantidos qulça
om homenagem ao Rio dos nossos
avôs, flagelado pel» febre amaro-
lo e a varíola... —, tenho, numa
pequena e trlstonha sal», e meu
escritório,. .. .E ele escapou is chamas?

' Por um milagre do nosso
valoroso Corpo tíe Bombeiros!
NSo íôra ele, e o estas horas,
multa gente nas moamas oondl-
çõos em que me encontro, com o
ueu aanha-pfto debaixo dos telha-
dos daqueles horrendo» e vetustos
sobrado» pertencente» t, Ordem
Terceira d» Penitencia, estaria
curtindo momentos bem amargos
pelos prejuízos sofridos, pelo em-
prego perdido..O seu comentário traz um
outro multo oportuno: — i para
admirar que aquela Ordem, tão
rloa, tfto estimada e tâp concel-
tuada, que levantou no bairro da
TIJuca um do» melhores e mal3
modernos hospitais da cidade, n&o
concorra tambem P»r» o- maior
embelezamento do centro urbana

e consecutiva valorização do
seu próprio patrimônio particularlevantando no lugar do» seu»
velhos prédios, os edlflolo» que s
rua «Ja Carioca esta pedindo.

O aniversário do"Jornal do Brasil'
» Mais uma ar» som constru-

rio, aqui na Esplanada do (Jaste-
lo, ao lado cia Assoctueio Crlstft
ú» Moços, vai desaparecer. Fe-
choram-na, esta manhft, com um
grande taboado. Dentro de um

Íouco 
mal» de um ano, aqui es-

ari orguldo, certamente, um edl-
ílclo de muitos pavlmentos quo
tornnrA ainda mais sumptuosa a
fisionomia deate racanto do novo túlio Vargas
Rio.

Aqui ji, estão, concluídos ou
por concluir, os Ministérios do
Trabalho, da Educaçfto, da Fapon-
da e da Justiça. !

Falta um; porém, que eati
sando grandemente reclamado
pilo funcionalismo e pela inultl-
dto de lnteresead03 nos negócios

Íubllcos: 
— o Palácio da Prefel-

Ura, — E fique certo de qüe elo
virá, lnfallvelmente, porque assim
JÃ o prometeu o Henrique Dods-
worth, A dlstrlbulçio do inume-
ras repartições municipais em
edifícios diferentes, distantes,
multa» vezes, um dos outros, além
de aoarretar despesas vultuoalcsl-
mas. causa canastras, enervamen-
tos e perda de tempo a quanto»
tenham de procura-las.Mas oride irft agora t Prefel-
tura arranjar local adequado par»a construçfto do seu Imóvel de
vastas proporções, se ela JA ven-
deu, e, oté om certas casos, já deu"de mfto beijada", toda a grande
área da Esplanada do Castelo, que
custou aos seus cofres alguns ml-
lhões de dólares?...

FABRICA DE AVIÕES DA jLAGOA SANTA (
O CHEFE DO CIOVEBNO FEMOI-

TA O dEHERAIv MHNDOIíyA
LIMA

A propósito da assinatura do,
contrato da fabrica do avlõss dai ,,...,,
Lagoa Banta. o titular da Vlaç&o JORNAL DO BRASIL, rcg.õoa
recebeu do Br. Presidente da do anle.liontan, recebemos c
Republica o seguinte telegrama: , ,.-ci.oemos sinceramente os^Agradeoendp a» congratula-, i»*,^ u n03 cnvial.am
SRàSW? cdoan/t?W p SPSffi^---ÍSS5ffi:brioa do avlõís de Lagoa Banta, tro Bfcsuralonlsta ar&^no.
fellclto-vo» pela psrte que coube Juvenal Murtlpho Nom-,

Por motivo tio aniversário do i realização c',i sua3 mclbsrsíllçÕBfl. Ira-

do p'f»iiã"dõs3Ü"grãndã 
"obra. '— 

presaT Pascoal Segreto, Itubem
Cordiais saudações. '" ' "¦"- —¦ ¦ -• ¦¦•-¦-¦- ¦--'¦¦(a.) Qz- Vieira Machr.do, pela Diretoria

Ida Associação dos Empregados
1 no Comercio do Rio de Janeiro;

Llnotlpo do Brasil; Gustavo
Armbrust, presidente da Cruza-
da Nacional de Bdusaçuo: Fran-
cisco Tavarss, pela Comissão
construtora da Matriz de Bon-

Sob a prosldenola do Dr. Alia , e;icmso; Edite Frankel e Euge-
_.,_ —i,..„.._.» o «°n"ri» ¦¦•:¦-1 

ni0 Hamann, pela Diretoria ao

Associação dc Imprensa
Periódica do Rio dc

Janeiro

Prado, reallaou-ee a segunda r
unlfto oTdlnarla da Comissão Ene-
cutlva da Asioclaç&o de impronsa
Periódica do. Rio do Janeiro, a
oue íoram pres«nt3s os diretores
Alb-srto Buect. Alberto Tollpan.
Tts. Ellseu Santana, Murilo de
Sousa Soares e Jofto Uma Mono-
503.

Aprovada a tta da ultima re-
unlfto, uo e;:psdienté, foram lidos
vorlos oftelcs e telajramas.

i Declarado vago o lu^Or da 1.°
vice-presidente, foi eleito o Dr.
Raul Oarel» Rodrigues que lme-
dlatamente entrou no exerolclo ue
sau csrgo. _

Existindo «ma vaga na Coml.s-
cão Executiva, ficou dallberado
cus torla preenchida na assem-
blóla geral tíe hoje, is 21 horas.

ÓCULOS, PIHCE-NEZ, PA-
CE-A-MAIN. ETO.

procure a CASA MORENO que
dispõe de pessoal habilitado •¦«*-
peclainsada neste ramo. Rua do
Ouvidor 142. (C 3183

ter sido designado superinten- nho morrido poro o mundo, porc]
dente da Admiriistraçãq, da Esr a vida, Pora ela. I
trada dc Ferro D. Teresa Cris-
tina:. . "'

NS pasta 'da Fazeilda — No-

TERMÔMETROS prismáticos
para febre— Braad — Ofcídtire — CASA-

MORENO — Sfto baratos, precisos> garantidos — CASA MORENO.
Duvidor 142. (C 3163

Irregularidades na im-
portação de papel

de jornal
AS CONCLUSÕES DO D. A.
S. P; SOBRE O INQUEIUTO

O Sr. Presidente da Republi-
ca determinou fosse encaminha-
do ao Ministério da Fazenda,
para a devida informação, o
processo de inquérito mandado
instaurar com o fim de apurar
irregularidades havidas na im-
portação de papel de Jornal, se-
gunüo denuncia apresentada pe-
lo presidente da Comissão Cen-
trai de Compras.

A denuncia justificava a sus-
peita de um ccnlulo entre a
Imprensa Nacional e determl-
nado fornecedor, admitindo que
aquela, em momento propicio e
previamente ajustado, apresen-
taria "uma requisição urgente,
para entrega imediata do refe-
rido papsl, e com a finalidade
de ser o fornecedor, que ante-
ctpadamente importara a mer-
caderia, abusando do nome da
Comissão Central de Compras,
o uniço habilitado a apresentar
proposta de fornecimento, den-
tro das exigências da tomada de
preços".

Ouvido a respeito da matéria
em longo e detalhado estudo, o
D. A. S. P. opinou, entre ou-
trás conclus&ss, psla Imediata
destituição do presidente da Co-
missão Central às Compras, pela
declaração da inldoneidads da
firma Castro Sobral & Cia. c
pala instauração de processo ad-
thinlstrativo de maior amolitu-
de. Nâo prepôs o D. A. S P.
medida em relação ao antigo
Dire for tía Imprensa I7a?ionel
por haver s'do o mesmo atxwín-

meando Ildefonso Eicobar Gul
mar&es e José Anciano para i»
cargo de almoxarlfe, classe E.
interinamente.

Removendo, por perrapta, Al
varo Rolim, coletor federal em
Ourinhos, São Paulo, para-a Ço-
letoria em Aparecida, e Cândido
Barbosa Flho, desta Coletoria
para aquela, tambem em São
Paulo.

Removendo, a pedido, o cole-
tor federal em Tremedal, Minas.
Gerais, José Gonoalves Dias Pri
mo. para a Coletoria em Tiros,
no mesmo Estado: e o escritu-
rario Néri.GHssor Viegas Moura
da Delegacia. Pispal na. Paraíba,
para a' de' Santa Catarina.

Promovendo 6 escrivão Nau
da Castro Carnejvo.-da Coletoria
em Itaiopolls, - Santa Catarina,
a coletor federal em Hansa, no

..mesmo Estado.
Readmitindo: .Alfredo Sch-

wartz, no c~rüo que exeroia de
escrivão da Coletoria Federal em
Hansa; -Santa Gatarina; o es-,
escrivão''da extinta 1" Coletoria
em Santo Amaro, Pernambuco.
Heri berto Alcântara, no cargo cie
escrivão em Agua Preta; e o.es-
coletor em Cameleira, no mesmo
Estado, Lafaette de Sousa. Leão.
no de escrivão em Garanhuns.
no referido Estado.

Aposentando; Manuel Fellx
Pereira, no cargo de coletor fe-
deral em Itaborai, Estado rte
Golaz; Oroslmbo Correia Lirio.
no de coletor Federal em Ca
choeiro de Itapemirim; e. o ma-
rinhelro Gustavo Josá Ramos.

Concedendo exoneração a Fei -
nando Rola. 'jorrei or dc navios
no Distrito Federal.

Na pasta da Agricultura —On-
torgando a Guimarães k Gomes
concessão para legalizar o apro-
voitamento de energia hidrau-
lica da um desnível situado no
rio Agha Bela. município de VI-
gia, Minas Gerais; outorgando
a Companhia Minas da Passa-
gem concessão para aproveita-
mento progressivo da energia
hidráulica da cachoeira denomi-
nada Bicas, situada nn rio Gua-
laxo do Norte, distrito ds Oa-
margos. Minas Oerals; outor-
gando á viuva Luzia Pedrosa
proprietária da Usina Treze de
Maio, no município dé Palma-
res, Pernambuco, concessão para
aproveitamento da energia hl-
draulica de um trecho encacho-
elrado do rio Una, na parte am
que aquele .rio banha os terre-
nos do engenho Barra do Douro,
situado no município de Agua
Preta, deste Estado.

Autorizando a. S. A. Central
Elétrica Rio Claro a construir
uma nova instalação em substl-
tuição a. antiga Usina de Emas
aproveitando as obras hidrault-
cas js existentes no rio Mosi-
Guassú. município de Plrassu-
nunga, São Paulo: e autorizando
o cidadão Ivo Fellsberto a pes-
qulsar areia monazitica em.ter-
renos de marinha, município de
Porto Seguro, na Bahia.

O pouco qua ainda vivia — so
& amor materno pôde justificar
um tal paradoxo — viviq-o ela
para os filhos quo se multipli»
cavam em afetoo, em cuidaíss.
em dasvelos, para vè-la sorrir um
pouco.

A sQudade, poróm, honteni, neo
esperou mais : carregou com Dona
Nhanhã para o céu parq qu; elo
fosse procurar o seu João e o
sua Vera lá nos arcanos da outro
vida. _

Sim ! Dona Nhanriõ morreu ds
saudade !

JOAQUIM TOMAZ

W^^\ 
^^/" 
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Para serviço da Superin-
tendência do acervo da

E. F. São Paulo Rio
Grande

O tttulrr da Viaçio dirigiu avi-
roí Res ln^srvsntOMa federais no
JlSti^o Cn S. Paulo e ao Prefeito
tío Distrito Federal, solicitando
í»lr.v.v oostos 4 dlsposlqilo do sen
Ministério. o-.r« servirem Junto *
Sups-lntmde-.cia <*s Acsrvn da
B, P. SSo Pavlo-R'1 Grande, o
escriturario da ReoarfcSo Central
de Policia daaueJa Estudo. João
Jo3é Pinto e o -orof. de rns'no se-
nundarln dfi E»co1bs Tíonloeí do
S3eret?.r!o C?eral d» JWneacSn fl
Cultura, Armando Caries da su-
va.

-»...«¦ 

ConÜteõcx importas pslo
tit^jlsr «Ia viapão nara a
concees?»"' de t"reía na

> E; F. Goiás
Ri!atíva*r.ente ft execuçio doa

58"vlB03 ds pros;<"iulme"to da
c^ns^ntrS-o ijs F*. T* de GoÍt-3J. o
Ministro ía Vl?.oao exarou o se-
gv"»t.s da:paoho:"Abr».-ae conoor^enola oi."?'!"»
n?r% CT-oesíSo do tarefa: devendo
s--> nrjfp^íío o cr""J3n-ent* cvç.
•«lil'!:»—'"-ge a t;í?.s as cíndlcõ??
t'íi eS!*r,Í. ofor-cr- maior «bati-
»»'»P',n «obvr os n.-eios unltsrlos
••• t--'.n"i IW3V5'!. R::ceto C3 r«-

| ._.-.,:-'-, rf- '-iferlorçs acs da re-
' -vj'.:-i Ubclíi".

CÜTELARIA ^

O cincoentenario da
União Pan-Americana

SESSÃO SOLENE NO
ITAMARATI

Amanhft, fts 17 horas, reall-zar-se-é, no Itamaratl, uma ses-
sfto solene em comemoração ao
cincoentenario da Unlftb Pan-
Americana, data de grande sl-
gnlficaçâo na vida do continen-
tc, porque slmbolisa a fraternl-
dade des novos americanos. A
sessão ser* presidida pelo Sr.
Ministro Osvaldo Aranha, com-
parecendo personalidades de
RTnnde destaque na vida nacio-
nal e americana.

Abrindo a sessão, o Sr. Ml-
nutro Osvaldo Aranha Dronun-
ciará rápidas oalavràs sobre tftò
Imoortant» evento. Em seguidafalará o Embaixad.r Afranio de
Melo Franco, presidente da Co-
missão Inter-americana Permn-
nente de NeutralMad». om re-
unida no Rio ds J*ne!ro. A se-
gulr discursará o Sr. Max
Fleuíss, ccmo representante do
Instituto Histérico. Em seguida
falará o Sr. Lsvi Carneiro, da
Academia Brasilelrn de Lstras.
Finalizando a sessão, usará da
palavra o professor Filadelfo de
Azevedo, presidente da Comissão
Brasileira de Coopsraçfto Inte-
leotual. .

Como narte das comemora-
cõ;s. será irradiada, no mesmo
dia. orna mensasem do Sr. Pre-
pldcnte da R3tiublica a-> Sr. Leo
S. Rowe. preíldente da União
Pp.n- Americana, um das grande»
hatí-.lhidcres em p.-ol ds engran-
declmcnto r do progresso da-
quela inítltuicãü.

acreditadas mar-
•ms, C.\£A MORENO. Ouvidor,
n. 142. ¦' (O 31S3

IKPOSTO ds renda• ik' NOTAS E EXPLIUAÇCaüS :
O indivíduo qúr v.-.i r.sai' únis

dsolanicAo dc rcuda dsvs, em pri-
melro lúsar, anotar 03 i-Jnilmentoa
quo teve o ano passado: tanto, c|c
vencimentos ou ordenado: tanto,
d» Juros da qualquor natureza:
tanto, de alusuol de pree(l03 de
sua propriedade.

Para cada uma doisns espooies
de rondlmentos e::lsts uma Codula

groprla 
no Impresso que é dlstri-

ulclo gratuitamente (com o lm-
preao á mfto encontram-£0 ;,i_-
essas Codulas).

Prlzamos Isso a um podido ac
Informações. A Cédula A (rondi-
mento da Ia catego la) dostlna-i*
a comercio ou Industria, Isto t,
rondlmentos do exploração oomar-
olal ou lndu£tv',?.l ém Crma Indi-
vlduvl. etc: a CcdU"a 8 (2« cate-
aorial. Juros em g-sral, exceto de
apuUcc3 e dí títulos-ao port-.-a-ii
a C&aua C (3a categoria), ordena-
dos, salários, vencimentos, einol.u-
mantos, custas, gratificações, etc;
a Cédula D (4" catogorla), pro-
fissões ou artes (advogados, me-
dlcos, etc), tndustilas e profls-sões educativas, contratos da lo.
cação do s3i'vlço do einnroltada
corretores, leiloeiros, tabsliaes, Io-
caçfto de Imóveis, quando o lona-
dor nao fôr o pruprlotarlo, eto,:
a Cédula B (3a categoria!, alusucl
ou ap.endamanto do Imóvel (aquie
quando o tocador é o pronrlota-
rio). Ha ainda a Cédula F, pa.a03 Juros ds tltuos dé divida iji>
bllca. dividendos, exceto de tltu-
los ao portador, lucros e oornan-
ditas nis sociedades e firmas ln.
dlviduais.

Para caaa uma dessas espécies
s&o permitidas deduções diversas,
conforme tsmos exposto, obssrva-
do, porém, o seguinte: as didu-
ções relativas aos rendimentos an
uma categoria nao serão contam-
piadas no rendimento liquido ds
outros, e as deduções permitidas
suo somente as Indispensáveis *
percepç&o dos rendimentos, em oa-
da categoria.

Sobre deduções devemos aceu-
tuar ainda: quando forem pedidasdeduções exageradas em relação *u
rendimento bruto declarado, sem
estar acompanhada rio-.do logo ne
comprovantes, ou quando tala de-
duçócs nfto estiverem enquadraitis
dentre as permitidas e a que hos
temos referido poderio sei1, gio-
zadas pelo repartlçfto sem audlen-
cia do contribuinte.

Julgada inaplicavel uma dis-
pcsicão.do novo Código

do Pjrocesso.Çivi]
O Supremo Tribünol Federa! aprovou, ho^-t-m,
uma emenda ao ssu Rsaimínto, dsvenao o Pw-
sidente daquela Corte desempatar todos os jul-

gamsntos, ainda em qrdu de embargos

Pergunta L. de N.:"Durante muitos onos exerci nu
Estado de... um.cargo no serviço
de Estado, onde me aposentei.

Transferindo para esta Capital
o meu domicilio, desejo saber co-
mo deva proceder quanto á de--
claraçao de renda para o paga-mento do imposto: devo fazer a
declaraç&o no Estado onde exerci
o emprego e é paea a pan_sSo querecebo ou nesta Capital onde re-
sido e tenho domicilio?"

Resposta:
— Pôde razer aqui e enviar orecibo dc apresentação para ia.

senfto o Sr. nfto recebe es sgus
vonclment03 em Maio pro::lmo.Depois, o Sr.-, lá dovU V n~>.-,.
nie?do A autoridade fiscal da lá amudança de sua residência, pois,está sujeito i multa de 40ÍO00 a
3:0009000.

P;rgunta A, Quedes!"Possuo. Sr. redotjr, 200 apu-
lloca federais, portador, que me
rendem 10:0008000 anuais. Mlnna
renda deve ser tributada? NSo,
evidentemente, porquanto os ren-
dlmentos ati 13 contes estfto Issn-
tos de imposto. Entretanto, tal
iseuçfto 6 fictícia dssde quandonfto percebo meus Juros (minharenda) sem o desoonto. na fonte
pagadora.de4 °i°, ou sejam 400$000
por ànol

Qual vossa oplnlfto a respeito?
Tenho o direito de exigir a rastl-
tulçfto de tal Imposto, de ves oue
o m;jmo colide com a presorlóftolegal que Isenta do Imposto le
renda o rsndlmento tnfe.lor a 13
contos?"

Resnosta:

O Supromo Tribunal Federei
reui'.lu-s2. liontom, em oj.,s.io pie-
na., psla cegund» vea apôs a ter-
minnçfto de surs férias regulamen-
tar?3.' M^s, apesar de haverem os
trabalhes te encírrado quasi ás
desesale horos, nenhum proessao
foi Julgado, embora e::lstam, em
pauta, cerca do quarenta, sô pe-
tlçõos c rsoursos de hobsos-corpus.
E' quo a prlmalra pnrte da sassfto
fot gasta em tll.-:eu'csào e votação
de emendes ao Regimento da Ca-
sa, de modo a acomod lo ás dts-
posições do Código do Processo
Civil. E a segunda . fo integral-
mente ocupada oom a distribui:
ç&o de esrea de dunsntos proces-
sos novos, falta, na fõrm-a da nova
lei. antas dos Julgamentos.
A EMENDA DO SR. MINISTRO

. BARROS.BARRETO

Aborta a sessio polo Sr. Ml-
nistro' Bento da Faria, lida e apro.
vada a ata da anterior, o Sr. Ml-
nistro Cunha Melo requereu que
o Rsgimento do Tribunal voltas-
ee & Comlssfio que- o elaborou,
aílm de que fossem tnoorporadas
am seu texto, para nova publica*-
çio, as numerosas emendas (á
aprovadas pelo Tribunal.

A dlsouss&o do Regimento, face
As disposições do novo Código da
Processo, ocupou alndi. as aten-
ções da Casa. Foi a Sr, Ministro
Barros Barreto o primeiro a falar,
apresentando uma emendr ao pa-
yagrafo unlco do art. 200 do Re-
glmonto, aprovado na sess&o ante-
rlor, que era, apanas, t transcrl-
ç&o literal do parágrafo unlco do
art. 838 tio Código do Processo Cl-
vil, que determina que. nos Julga-
mentos dos embargos, havendo
empate na votaç&o, prevalecerá a
sentença de primeira Instância.
Taxa o orador de absurda essa
dlsposic&o e diz ssr "lamentável
qua o Sunremn Tribunal Federal.
t mat pita corta de justiço do
pois. tenha Incluído ém.seu regi-
manto.esse verdadeiro disparate":
Cita cinco «soa diversos para ros-
saltar a Infelicidade ds aludido
dispositivo. Sua emenda *. r.sslm,
no sentido da prevalece- a ssnten-
ça embarcada, somore que ocor-
rer empafs no Juljramsnto. salvo
se s: atribuir ao presidente do
Tribunal a função da dssempa
tador.
O VOTO DO MINISTRO LAUDO

DE CAMAROO

O assunto.' conforme publica-
mos a seu tempo, fora-motivo de
largo debate, na ssssüo anterior,
e na qual. por cjls votos contra
cinco, ss incluiu no Regimento,
o citado parágrafo unlco do artigo
£00. O Sr. Ministro Laudo de Ca-
margo. um dos votos vencedores,
leu. com a palavra, a sagulnte de-
oloraç&o, d* acentuada relevância:"Na ultima ress&q plenária tiy?-
mos oportunidade .de apreciar e.
votar varlaâ emendas ao nosso Re-
glmento.Dentre elas se contava a ofere-
cida.pelo eminente Mlnlstrq Car-
valho Mourfto. edotando a rçijra do
Código de Preossso OlvU no tocan-
te ao tulgamento dos embargos e
fsslm concebida: «H»vepdo «mpa,
te na votao&o, oreraleoar& a sen-
terça de orlmclra Instância".

A medida loercu aprovae&o. eom
o meu voto. nor ae entender oue
ao julgador so cabe snlloar a lei,
oelos tsrmos em que ficou eonce-
blda.

Mas, ponderando a respolto,
çhwel a conclua&o de dever re-
csn:<de?ar o deoldldo, oola sam-
pre í tamoo de Dôr o Regimento

vel ao Supremo Tribunal Padlril
• -,lm fts lustlcas loa^lr..

A ooslçâo do Sunramo, co:n a
estrutura que lhe 6 nroprla e a
rai^sío cue r-, \ht dau. é singular
o Inconfundível;

n para nilo Ir multo longe no
dc;nonstrar aquilo quo coti no ço-
nhíclmento da todoíi, vou-me atsr
ao que qoerre com oo recur?0S ÇR-
traordlnarios,

sabido *, como bem frlza Carlos
Maxlmillano, nos comentários a
Constituição, que com dito rauur |
ío se collmou a fsarantla cia uni- j
dade pratica do direito substapU- :
vo. com Instituir um corretivo
oontra a multiplicidade do paro-
eeras sobre o mpsmn objeto.

Comoreende-se c'al o alto obje-
tivo constitucional de manter a
unldrds dessí dlrslto e d* formar
uma Ivirlsprudenola a merecer ob-
çevvjncia em todo o pais.

Ora, a adotar-se entre nós a no-
va regra d 5, no empate, prpva-
lecer a ssntença ds prln-cira Ins-
tancla, aquele objítivo e»ri* frus.
trado.

M&o só a* Justlçss locais podam
dlverijlr entre sl sobre a lntellgen-
cl". do mesmo texto.

Nocsi dlvarKsnclo poderí. »nir;r
deoisüp definitiva do supremo Trl.
bunal,

Se»la ent&o possível que. emp».
tída a votação, fooae u aoluçfto pa-
la supramail? i"i sentença da prl.
m-'ra instância?

Cortamente qu* n&o, porque e
unidade do direito e a formaç&o
da lurlsprudencla a ser consulta-
da est&o a cargo do Supramo Trl-
bunal, por seus mombroj, ex-v<
de dlspoolç&o constltuolonal.

¦A n&o sar asBlm, e em ultima
anallae, teríamos como dssemna-
tador das ultimas decisões do su-
premo nto um dos membros e
ílm um Jul» singulor, do justiça
looal - e . sem . credenciais para
tanto. ¦ . . jE o que ooorre rom a letra a
do art. 101. n. III da Carta de
19Ü7 tambem so reproduz, quanto
às demais hipóteses.do dlsppslti-
vo. porque o ultimo palavra fica-
ria sob o influxo de entidade es-
tranha. V?'-la-lamos proferida ora
num ora.noutro sentido, sogundo
a fonte de quo promanaaat, ¦;

E tudo que brotar de Julgados
do Supremo Tribunal Federal de-
veri trawr O' eupho d* sua jiia-
tlea. cqm a exprets&o do pensa-
mento da* ssus membros,

. Çheso, pois, » eeta cpnplusfto:
a regra do desampate nos embar-

fps, 
preconlaada pelo Codlso tíe

rocesso Çlvll, n&o foi Instituída
para wr aplicado nos julgomen-
tos desta casa, oomo o mostra P
art. UO'. I se q fosse, esbarraria
eom a preceltuaçSo conatltuçlo-
nal".

Se sua renda dur^nts o ano .'em conformidade com a lei.nt;;ado foi c^:a aoenaa, requeira
í. D'retor!a. do Impozto da Ren-
da, fazsndo prova, qui lhe J«r&
Celta a rcAtltnlrl.* *n «ti* nismi.

E é o oue ora Drit;pdrf-íe faça.
A mim çs me ffisura, oom

O SUBSTITUTIVO DO SR. MI-
NISTRO CARVAIiHIQ . i

MOURAO

O Cr. Ministre Carvalho Mou-
r&o • voa discordante. Nio por
que esteja d* acordo com « for-
raa de Julgamento, Instituída pelo
Código. Entende, porém, que n&a
sa pode desprezar a letra daque-
le estatuto, quando ela e e:;pres-
sa. O parágrafo regimental tm-
augnado é apsnas a repetlçfto U-
teral do que existe nP novp dt-

floma processual. Apresenta, en-
rotanto, um substitutivo. - mala

pelo espirito do que pela letra do
Codljo. Assim ? que, ocorrendo
ompata no julfamanto des em-
barsos opostes a apelações e a;ra-
tos em executivos fUcals, prsyale-

d* prlmçlra ins-cirt* a scntsn^a
j pendsraçSo feita, qusia inovaçío1 tanolr.. Se em raourcoa eutrao»dl-
• Vtüiit YMin r«^i»n vtn * «niten- nartci, a declsfto recorrida d» íus»

tlr.a lo?al. Kns demais ciaos. a
üo"H:,q embavsatia-

O S?. Ministro Barros Barreto
vè, no substitutivo, o msemo vi-
cio ía disposição roglmsntal. E
UOtla nrcíerencla para a "otaçao
tia sva emenda. O Sr. Ministro
Çorvalbn Mourfto. retruca quo o
vtein nio 6 do Regimento, é do
.CódlTo. O Sr.. Ministro Jo.-í L|-
nha-ás entende quo o dispositivo
tío Código do Prosc.--.o. rsprodu-
r,l(io np ReRlmsnto. è lnçomp?tj-
vel com a CpnGti:.ui'f.o, nua r.trir
buo r.o Suorcno Tribunal Federal
a 

'úvela dc unlfpr.nlfar a Júris-
prutíencla" nacional."'Fala.'a 03.
»ulr, o Sr. Ministro Otávio Kelly,
Tot'n o çlabats, a «ue estft a^lçi-
tlndo, lhe Uamonstra, ainda uma
vaz, a proprl5dF.de da argumenta-
cfto, cue espsr.flsra ns sess&o an-
torlorl no quf tanss á Inapllca-
blliSf'?'.?, ao Suoremo Tribunal.
t'.as (:Í-O03içaoii do Código do Pro-
oos;;d. roforentos aos Julgamentos
dns ro5js na superior Instância.
híp, çü* B6 procui-H acomodf»
ftoueVa Corte o que é lnacpmoda-
vol lipivlnSlcn oara o presidente
do Tribunal a funofto da dosem-
Dctp.r. afim de qu« seja sompro
daquela Oasa a deolsào final, ln-
cluslvs porque o oontrarlo, Isto *,
entresp.r-so ao Julrc s'n-rular a «o.
luçlo Ce r.ro"?3so3 rue chegaram
A rnali; r.lía Imtánüla, dividindo
cs ssui lulrtc, pfeta "as responsa-
hllldacies e ntí P destlnp do Trl-
bunal".

o sr, mwiçtro carlos ma-
:jtmiliano vota pela

INCONSTITUCIONAIilDADE

O aspseto constitucional havli
aldo, aqui e áll. aflorado. C.^.bo a"
ar. Mlnlalro Carlos Maxlmlllann
estufla-lo. mais largamente. En-
tantíe Inconstitucional o citado
parágrafo e por Isso não pode pro-
valcaor. O qu» ocorre no Supre-
mo, ooorrerá, esclarece, em qual-
quer Tribunal-do pais. A Inoons-
tltuolonalidaãe da lei n&o será
mais çiacretada, em caso de empa-
te no Julgamento dos embargos,
pola maioria absoluta do Trlbu-
nal. mas ppr força da deolsto do
Juiz de primeira Instância. Vota,
por issu, cpntra a dlsppslçftp por
inconstitucional, por ser esaa, a
de decretar a lnconstltuclonallda-
de dé lata ou de seus dispositivos,
o sua função, a sua principal fun-
ç&p, Mesmo porque, para se oum-

?rlr 
p referido no citado paragra.

o, só ha um metp. V r»sgar-so
a Conatltulçao,

O Sr. Ministro carvalho Mou-
r&o fa? ligeiras objeçõea ao ponto
de visto em que ss colocara o seu
UUCtro colega. O Sr. Ministro
Borres Barreto apartela. O Sr.
Ministro Carlos Maxlmillano nfto
aooita o substitutivo do Sr. Mi-
nistro Carvalho Mour&o, Quar
que o Tribunal se manifeste pala
sua melPrla abspluta, E' funç&o
do presidente desempatar o Jul'
gamento, em qualquer pasp, con.
elue.

A VOTAÇÃO

O Sr. Mtnlstrp BentP de Faria
.anuncia, a csaulr, u voli ç.:.u da»
duas emsndRa apresentadas pelo
Sr. Ministro Barros Barreto. Mas
S. Px. podo preferencia para a

Sie 
atribuo ao presidente a fun.

o de desempatar os Julgamen-
tos em grau de embargos, em vez
dB prevalecer a deolsâo de prl.
melro Instância, como determina-
va o parágrafo unlco do artljo
Ü00 do Regimento, transcrlç&o dei
parasrafo unlco do artigo 838 do
novo Cpdlgo dp Prpoessp Olvll. O
Bn Ministro Ounha Melo vota.»
favor da emenda, porque nto estft
em Jogp a apücaç&o de lei çrdl-
naria, ma» um preceito que vai
ferir disposição qonstltuelonal.
Fas essa ressalva, conhecido como
é o seu ponto de vista, 1à exposto
na j3ss&o anterior. Todos oa de-
mais ministros, Inclusive o Sr.
Ministro Bento de Faria, se ma-
nlfestum ía/aravels A emenda do
Sr. Barros Barreto, alçuns expll-
oantto os motivos da sua oplnl&o,
como o Sr. Ministro Eduardo Es-
plnola. Só houve um vqto venci-
do. d do Sr. Ministro Carvalho
Mour&o. que chamara, antes, a
atenç&o ds seus pares para ai
ações rescisórias que surgiriam,
atmpre que o Tribunal decldiíso
da acordo com a emenda, ent&o
ainda nüo cubmetlda ã votaç&o, a
em cantrar'o A Istra expressa do
Ccdlçp do Processo.

Cpubc ainda a 5. Ex. oferecer
A considaraç&o tlt =ius pares ou-
trás emenda», qu» l»«t<"«mi. «
foram «provada».

S, O. S.; Avelino da Mota Mes
quita, pelo Oentro de Industria
de Calçado e Comercio de Cou-
ros* Gtrson de Paulo Lima. pela
Socisd^de Sunormentallsta: Fer-
reira M?,ln, pa'a Casa dos Ar-
tistas; Albino Iíldoro da Silva,
nelo Centro Luao Brasileiro
Paulo Barreto: Dr. Hamilton
Earata, nosso cols^a de lm-
m-ensa; Radip Inconfidensla, F.
Pessoa ds Qu-tlvoz, Homero VI-
torl Lafronte, Ministro do Equa-
dor: Francisco Lopes, Macido
Gulriiarftes. Lemos Bvito, Co-
nego Jo5o Carneiro, Dr. Antoni-
no Fsrrarl, Gustavo Macsdo, Re-
nato ds Paula, cm nome de seus
colegas de "Vanguarda"; Ar-
lindo Ramalho ,em nome do
Clube Central

O Sr. Mario Amaral, em nome
da Associação de Imprensa Pc-
rlodica Paulista, enviou-nos
tambsm atrnsíoso telegrama de
felicitações.'

Do Sr. Luis M. Llames, Se-
cretario Geral da Câmara de Co-
msroio Argentina do Brasil, re-
cabemos o segu'nte telegrama:
"A Câmara ds Comercio Argen-
tina do Brasil, ao felicitar por
seu an1vsr=arlo o JORNAL DO
BRASIL, faz votos por sua
nvospeví<?ade e psla felicidade
ásssoal das qu? trabalham nessa
casa contribuindo para estreitar
a.-? relaçõJs d-3 sincera amizade
entre o Brasil e a Argentina".

Do Sr. Jorge Prado, embalxa-
dor do Pirú. seaebemos o tele-
grama seguinte: "Digne-se re-
ceber minhas cardiais saudações
no srpnde aniversário que ceie-
bra hOi=. JORNAL DO BRASIL,
magnífico porta-voz da opinião
brasjlMra e dos ideais ameri-
canos".

Enviaram-nos tambem
quinm':msnto o Desembargador
Vicente Piragibe. presidenti do
Tribuna! de Aoelacão: Dr. Lou-
rival Pontes, uresidínte do D.;I,
P.; ¦ (• Dr. Saúl ds Gusmão, Juiz
de Minores.

AS SAUDAÇÕES DOS NOSSOS
COLEGAS

O3 nossas colegas, na sua pro-
varbial gentileza, assim ss ex-
pressaram sobre a nossa data:

Dai ,as maiiilestaçecs e 03 re-
gosijos natuva's pelo 4!i," nnl-
versarlo do JORNAL DO BRA-
SIL, qup nqul re^lrtramo.i com 11
expressão dos nossos mais cor-
dial? cumprimentos u todos os
oue emprestam sua nfvldade au
prestigioso matutino carloaa.

O Globo — "Os nòsscs bri-
Ihante.i colegas do JORNAL SO
BRASIL entraram hontem jio
sei. melo século de existência,
festejando cs.?a data anlversarla
com o sentimento vivo das res-
ponsabilidade? que lhes cabem
na orientação c esclarecimento
da opinião publica, e das tradl-
nOes ai'e lhes legaram as belas
IntellTenela1: oue 'por tão lonjo
esps.eo cinlllpram em suas co-
lunw. e dentre as quais desde
!o?:> £5 ImpSe ft lembrança do
todos a do saudoso Carlos de
Le.ct, que teria fido porventura
o mais formidável nolemlsta e o
mal? luminoso estilo que teria
deslumbrado a imprensa brasl-
lelra pela sua graça e pureza.
Registrando a grando data dos
nossos prezados colegas formula-
mos. com um voto de simpatia
ao Conde Pereira Carneiro, Anl-
ba] Freire e Pires do Rio, as me-
lhores expressOrs de pro3pcrlda-
de e ventura oue nos merecem
qur.11 tos trabalham no prrande e
popularlssimo matutino".

Vanguarda — "Os nossos pre-
zados confrades do JORNAL
DO BRASLL comemoram hoje,
e com eles toda a IniDrensa do
paf.s, o 40.° aniversário daque-'

le brilhante órgão da opinião
oubüea no pais. O JORNAL DO
BRASIL tem realizado o mlla-
gre de manter Inalterável a se-
renldsde e a elegância da sua
linha de conduta. através de
nuas! melo século, e, quantos sa-
bem a que ímpetos e palxbos
nrfurals estão sujeitos os que
rl2f<"idem as causas publicas po-
Clerão comoreender facilmente o
que representa de virtudes pro-
tlssionah sustenta-lnj do mea-
mr modo sem a mais leve exa!-
tacão de atitude?. Dotado de um
serviço noticioso que o torna
ee-npleto n JORNAL DO BRA-
SIL participa do debate de tar
ds? as questCís Interessantes
para o b3m estar político e so-
ciai do paf.3. e. através clç uma
eolfbovaeão tr-.dieionalmcnte Er-
leeionada. Influc decisivament;
na cultura dn larso circulo dos
seus leitores. Orientado cuoerior-
mente pelo Sr. Ccnde Pereira
Carneiro, e tendo como direto-
res cs nossos prezvios e brühan-
tea confrades pro'«?ssor Aníbal
Freire da Ten-.sca c Dr. Josi
Pire? do Rio. tem o diário ani-
yereanante em seu ouadro dr
rsda^âo figuras iqualmente ex-
pressiv^s *'. «>ue muito influem
-•om s contribuição do seu cs-
forco nuotldiano c fia sua ca-
pacldade oara o êxito nue eu
espelha nn colunas pre^r^oia:!
do JORNAL DO 3RASIL".

O Jornal — "Comemorou
hen tem mais um aniversário o
JORNAL DO BRASIL,

Orgêo dos ma!* antigos e
prestigiosos da Imprensa brasl-
l?'ra. conservando sempre fei-
r.í.o característica, sua influencia
teni sido considerável nos meios
populares. Dotado de amplos
serviços de Informações do pais
e do estrangeiro, contanüo com
excelentes "olabcradores. o JOR-
NAL DO BRASIL mantém o fcu
posto entre os nossos grandes
Jornais,

A passagem do aniversário,
hontem dos nossos estimado,
•inleias ofereceu ensejo para que
lhes foesem feitas novas e cx-
pre^sivas minlfestacOes d' apre-
ço da imp:;nsa e do publico.

Jornal do Comercio — "Os
nc-ros orezpdo; colegas do JOR-
NAL DO BRASIL festejaram
hontem a entrada dssse prestl-
gloso dlavh no seu meio s*culo
de e::!.st£nel«i. Ha 4D anos apa-
reeni na Imnrensa do Rio o
JOP-NAL DO BRASIL que des-
de logo ss Impoz ao favor pu-
blico e checou í. magnífica si-
luacSo aue hoie desfruta graças
á sua orobúl^d?. nn valor dps
Jorntl^fss oue o tê'u redigido e
ao interesíB com que trata de
Iodos os problemas nacionais.
Pe1~.s suaç colums pa-^irnm
Trances nornes dp jornalismo
brasileiro e hoja a eua redação
í servida nor vario- oroflsslo-
nais c'-1?' mais brilhantes, os
OUF'". f"",em rlaqusla folha um
órgão dlzno da rsnsrcusíão que
tem em todo o pais.

A' frente de sua dh-etorla se
ene3ntra o Sr. Conde Pereira
OprT"'ro. qm lim nos Drs. Anl-
bal Prelrs e Pires do, Rio dp:s
colaboradores preoloíos par' a
obra vaii-i?» ou^ realiza o JOR-
JíAIi DO BRASIL na nossa Im-
prensa.

Aos nossos ilustres colegas
aorefnt^mos covfllals felicita-
ções psla data de hontem".

Correio da Manhã — «Entrou
hontem m seu RO," ano d"! exis-
tencl<t o JORNAL DO BRAFiTL,
íiusnicioso acontecimento . não
acenas para os najsos prezados
oolesras que ali PSírpem as suas
".Mvl^adfí orofl",s|nnals- mas
lçU'|mentí> para tnda a impren-
sa brasileira, que tim no gran-
ç|é orçuo uma das suas mais ele-
vpdai exnressões.

Sempre votado 4 defesa dos
Interesses da coletividade, abra-
nando as causas Justas e se ex-
treinarjdo no resguardo dos tpte-
imse>i nacionais, o ooDnlar e
nrestlglosg mitutlno vê dia a
dia aüm*ntar o ssu cabedal de
auto^lds''?. --slnj esmo enrran-
deoiçlo o v-'nr da sua opln'âo
em-tod«""'-~5 campos da atlvida-
de bra.sllel-'a.

Justoi, nnr todos estes motl-
vos, ob naturais reqosllos oom
que os ssu-! «'IrlTsntes cnmíin-i-
ram o oussl meio centenário do
¦TOPNAL DO BRASIL. O q«e
tambem constltue mais uma
oportunidade para as demons-
t.i-pogpq mal" efus'vas de solida-
rlet^de. neese registro, oomo
aqui ffzemo» .endereçando a
quantos a'l labutam a exnressão
cordial dos nossos cumpri-
mentos".

A Noite — "Entrou, hon(em.
em cen meto centenário, o jor-
NAL DO BRASIL. Orgfto tradl-
cional da lmoren^a carioca, ele
representa uma das mais auto-
rlzadas voies da Imprensa bra-
silelra. fiel na defesa dos inte-
resses da coletividade. a."lvo_já-
do de justas causas e especial-
mente dedicado acs assuntos
que possam Interessar o povo
carioca. Por Isso, a data que
m»-ra ? entrada do 50," ano de
existência do popular matutino.
nSo enche d? Júbilo apenas us
Ha"alhadores dessa casa ds tra-
talho r»as tedes cs ,-eus confra-
d:.s, fia a lmn-jn:a brasileira,
que vê no brllhant* orcâo. a

Correio da Noite —'-'Cn- i>:' lou,
hontem, mr,'o século d- át'vj-
dade o JORNAL DO BRASIL,
sem favor, um dos mais conce--
tuedos orgã/os da imureníã d:i •
nais.; Nestes SO anos. n veterano
matutino soube se conduzir com ¦
discreção e elegância, fornecendo
aos seus leitores, a nar do noti-
eiario Retalhado dn txjclo o mun-
do. uma substanciosa parle
cultural. Nas surs colunas a.m-
rec-ram, através todos ea«es de- .
cenios. os nomes mpis ilustre;
das letras e do iornaHsmo. Con-
servindo- embar? «reu fsitln
tr">d'nlnns1. o JORNAL DO -
BRASIL se adaptou ao ritmo da
lmnrsn«a moderna o que ê um
dos fa^ore? oreainuos da sua
re-lt-snão. Nu. d»ta de honteni,
n imprensa- brasileira esteve em
fes^a. com a "rata efeméride. E
ns que trn.b-lhnm na velha fo-
lha da cidade tiveram rnse'o de
sEjiMr n fnnrito é i>5tlm?rta p sua
(ipnirlbuirBn íia nbva de elevar

nível cultural do pais".

Mario d" fl'"i''m — "O JOPt-
NAL DO BRASIL está p-estes a
eomnletnr meln século de exis-
fuioia. Onarrnta p nove anos.
eis a tdad-- qi"? atine:? hoje o
grande rrzün <?a capital, do paus,
em r"i»s ijolünas pontificou, du-
rante i-vo r-n^eo de tempo, a
ij,"ib ds Ouintino Boeainva, o
0"inciD3 dn jornalismo brasllel-
rn em todoi rs fnnos, Jornal
de um enuillbrto-aheol"ti, am-
ty-e s«veno e firme n". <!-fesa di«
^--n-lco cnnsas, O -TORNAT. DO
BRASIL é bem o t'nn do jo-iia!
òrlíntado» da ooinISo nubllca,
n"eí£o A ^"míoojrli e consolo da
alta missão rue 

~m+it 
\ impren-

sa. O seu enlversaro e, npfs, um
moMvn-d" """-•'e satisfação pa-
-íi todo o BrasU".

O Flvminrv— — Um" dns
-i">ic""s p ms's in-io—i--">i-s ,ior-
n?!=- i>-^5ü.lrn,, O JORNAL DO >

BRASU,, esf* lystes " «"imole-
(,., ,.,,i0 secln «le exlsteneia.

Quarenta e nove anes eis a
Ma:'e fl qi"' f.t!n"« hols. n *jran-
de orgí5--- da ceo't9l do pais, em
culrs colunas pnnt'ficou duran-
f» ls-»n fmíQ r1-- temno a pena
d« P-iInfno B«"^ali!V3. nfsõ
Ht.fi "'Tantescn do io-i^Vnno
br-sUeír.n pm fdos *i tennp.s.

Jornal ri- um »-iiii".,'",'n ».b-n-
Iftn, ser^nre f-r«nn « flvr>^ ni
rfafftCf) doe rri-ipi"" naiHM. n
"OR?'*T !"""> 11P^STT, a ti-em n
i.Itín /'n ip-»->l nr,rnte-do- da
n"'",:5n r>¦''''!'í",. P"!:"" a.diri- .
•cia i» 1—""'o r,n. p"i piissPn
nue ?.•>'•<» - inin-er1''. O evi an'-
versBr'-n r ni'«, uni nç-ivn d»
rn-ap'"- satisfação para todo o
Br;'sir- _

A??iét:sn'dJ» 1tv?"í(£>1<»i'
ás far,!';— flr? iornaiisias

profistícnafs
A .=AN«TA CAS\ ATENnE AO
PEDIDO DO «JTvnroATO DA

CLASSE
Afndendo ao pedido aue ilw

foi formulado, o Provrdor da
Sanfa C"a, prof. Ari de Al-
meida e S'lva, «MrUtfu ao Sipdi-
cato dos Jornalistas o sejutnte
ofido:."Exmo. Sr. Dr. Francisco
Samoaio. D. D. D'retor do De-
partamento de Saüde dn ."Unrtli
cato dos Jornalistas Proflstlo-
npis do Rio de Janeiro. Avjnlcta
Rio Branen n. 1S1. 11,* fidar.
Nesta — Tenho a satisfação de
ppmunlear a V. Ex, qur. aten-
dpido 4 sua sollc'f'-ãn <*e 19 do
mês n.p.. para que esta Pia
Instltu'nao tivesse a dlsoosição
desse Slndieato na Secção —
Maternidade — de um dos eeus
hospitais um ouarto partloular
Dará as esposas dos seus *sso-
ciado, fica reservado .desd"» .I4.no
Hcsoiclo de São Joãn Batista,
em Botafotro, a acomoía^So hos-
oltalar oedHa. ICm virtude dss^a
resolução iá foi internada no
referido Hcsnltal a esoosa do
Rr. Paulo C'sar de Abr»u e

1 Limr. «ai tf ri ie Almeida e Silr
I va Provedor".
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Continua a luta ao longo de toda a costa ocidental da
7--

Em encontros navais de grande envergadura os ingleses procuram expulsar os alemães
dos portos noruegueses e tratam de operar o desembarque de suas forças expedicionárias

OSLO AMEAÇADA DE BOMBARDEIO
Os ingleses fixaram um prazo para que os alemães sé retirem da cidade— Pânico e cenas dramáticas nas ruas e nas'estações férreas

Londres, 10 (Por Drew Mid'
dleton, da Asscclated Press) —
Os ingleses desferiram, hoje,
golpes atrás de golpes contra a
Alemanha, com as suas forças
navais e aéreas, ao longo de
toda a costa ocidental da No-
ruega e até às próprias entra-
das do Baltlco, numa série de
batalhas oue poderão dispor do
destino dã Escandinávia e da
própria guerra européia.

Troaram os canhões, afunda-
ram-se navios e morreram ho-
mens ao longa de um grande
front naval, que va! desde o pe-
queno porto de Narvlck, bem a
Norte, jfcunto ao Circulo Arti-
co, até o Oattegat, a estratégica
entrada do mar Baltlco, tradl-
ctonalmente sujeito ao domínio
alemão, e até onde chegaram
hoje unidades Inglesas de com-
bate.

Ha noticias de que, ainda na
noite de hoje, prosseguiam ús
encontros navais de grande en-
vergadura, por melo dos quais
os ingleses procuram expulsar
os "nazistas" dos portos norue-
gueses que estes tomaram, e, ao

mesmo tempo, tratam de ope-
rar o desembarque dc suas for-
ças expedicionárias.

Os principais fatos já. conhe-
cldos em suficientes detalhes são
os seguintes, todos os ocorridos
durante o dla de hoje:

1) — Noticias recebidas da
Suécia e da Noruega afirmam
que as forças britânicas reca-
pturaram aos alemães os portos
noruegueses de Bergen e Tron-
dhelm.

2) — Travou-se violenta ba-
talha no interior do Skagger-
rack, perto de sua junção com
o Cattegat, tendo a Esquadra
Inglesa atacado dez grandes
transportes de tropas alemães,
afundando dois deles e dlsper-
sando os demais, afundando
tambem um destroyer alemão,
tudo Isso não a grande dlstan-
cia da própria cena da batalha
da Jutlandla — o maior acon-
tecimento naval da Grande
Guerra.

3) — Cinco destroyers brita-
nlcos atacaram o fjord de Nar-
vicie, batendo-se contra seis des-
troyers alemães, grandes e no-

vos. Depois que as baterias do
defesa dos alemães foram redu-
zldos ao silencio, segundo se
anunciou a noite, outras invés-
tidas Iriam ser efctuudas pelos
Ingleses, durante o resto da nol-
te, possivelmente numa tenta-'
tiva para abrir caminho para o
desembarque de tropas.

4) — A Alemanha reconheceu
que o cruzador Bluecher, do
10.000 toneladas, e o cruzador
Karlsruhe, de 6.000, foram, hon-
tem, afundados pelas baterias de
terra da Noruega, quando os
alemães desembarcaram suas
tropas na costa de. Sueste da-
quele pais.

5) -• O Almlrantado assegu-
rou que um. submarino Inglês
torpedeou um cruzador alemão,
ao largo da- costa meridional
da Noruega na noite passada,"parecendo que um cruzador"
da Marinha de Sua Majestade
teve que pagar caro o preço do
porto de Narvlk. Olnco des-
troyers da classe "Hero- Inva-
diram o fgord de Narvik, pela
madrugada, entrando em ação
centra seis destroyers alemães,

tendo sido alvejados por Intenso
fogo das baterias de terra e pc-
los canhões que- os alemães al!
montaram reeentemente.

Além desses fatos, , dizem os
ingleses que um avião das For-
ças Reais Aéreas bombardeou e
avariou seriamente um cruzador
alemão de 6.000 toneladas, du
classe do Koln, ao largo de
Bergen, na Noruega, e que ou-
tros aviões Ingleses atacaram a
bombas e atingiram três vezes
outro cruzador alemão,,. que se
achava ancorado no mesmo
porto de Bergen. Caso o cruza-
dor do tipo Koln tenha sido
posto de ação, essa classe es-
taria extinta, pelos menos tem-
porariamente.

Com efeito, foi igualmente re-
velado que as baterias costeiras
da Noruega puseram a pique,
hontem, ao largo de Chrlstlan-
sand, o cruzador Karlsruhe, de
6.000 toneladas, e o Almlran-
tado já havia anunciado, a 18
de Dezembro passado, que o
submarino inglês Ursula havia
afundado o terceiro cruzador
desse tipo.

Os alemães afirmam que a resistência norue-
guesa está virtualmente eliminada

Mas o Rei da Noruega recusou a exigência alemã de reconhe*
cimento do governo nazista de quisling

Amsterddo, 10 (H.) — Os ale-
m&es afirmam que a resistência
norueguesa Jâ está virtualmente
eliminada, declarando que Isso
significa uma derrota considera-
vel para a Gr- Bretanha.

O correspondente do Nieuwe
Jtottcrdamschc, em Berlim, lnfor-
nu que na Alemanha só se fala
na "Impotência da esquadra bri-
tônica". Os dirigentes nazistas
proclamam que a Alemanha aca*
ba de infllnglr aos aliados a sua
terceira • derrota. A primeira fol
a conclus&o do pacto germano-
russo, no mês de Agosto. A se-
gundo, fol o anlqullamento da
Polônia. A terceira, que é tam-
bem a mais terrível, foi a ocupa-
ção da Dinamarca e da Noruega
pelas tropas germânicas.
VISITOU O REI DA NORUEGA O

EMBAIXADOR ALEMÃO
Berlim, 10 (T. u.) — O mi-

nistro plenlpotenclarlo alem&o em
Oslo, Dr. Braeuer, visitou hoje o
rei da Noruega. Essa noticia fol
transmitida pelo porta-voz do
Ministério das Relações Exteriores
do Relch aos jornalistas estran-
gelros que o interrogavam sobre
A sltuaçáo do governo norueguês,
durante a habitual reunl&o no re-
fer\do ministério.

Sem nada adiantar sobre u cou-
teudo da conversaç&o mantida
entre o soberano norueguês e o
representante diplomático, o por-ta-voz deixou entrever que essa
audiência tornou-se necessária
visto que no atual momento o
rei representa a unlca autoridade
na Noruega. Acrescentou que as
ultimas Informações recebidas
permitem supor que a quest&o do
governo ainda náo ficou Inteira-
mente elucidada. Por um lado fl-
cou constituído um novo gover-no, presidido pelo Sr. Quisling(escreve-se tambem Kulsllng), o
qual fez irradiar uma proclama-
ç&o aos noruegueses. Por outrolado formou-se um comlt* tri-
parti te, Integrado • por membrosdo antigo gabinete, dos quais uma
parte apenas transportou-se paraa cidade de Hamar. Esse comitêvlsta estabelecer negociações comas autoridades alem&s na Norue-
ga. Interpreta-se este fato comoum esforço nascido no selo do
próprio gabinete para cessar a re-sistencia e restabelecer a ordemde acordo eom o Relch alem&o,O porta-voz alem&o declarouainda sobre esse assunto: — "A
quest&o do governo norueguês é,em si, üm assunto que Incumbeunlca e exclusivamente ao povonorueguês e ao seu rei. Estamosapenas Interessados em que exis-ta um governo legitimo, para quese possam entabolar negociações.Como n&o se deu o caso até ago-ra, o ministro alem&o teve quevisitar o rei, sobre cujo pontode vlsta n&o ha informações5'.Sobre o desenvolvimento eco-nomico das relações germano-no-rueguesas e a futura organlzaç&oeconômica da Noruega nada sesabe ainda, mas os círculos ale-m&es autorizados desmentem osrumores sobre uma unl&o adua-neira, quallflcando-os como umaabsoluta insentatez" e recordan-do que circulam tambem outrosboatos absurdos sobre questõeseconômicas."A Noruega e a Dinamarca —declarou o oltado porta-voz continuam sendo paises estran-
B.e_T85i' _Por ,xrto crlar-se-ao pos-slbllldades para regular as neces-sidades econômicas desses dois
países"."Quem pagara as despesas comas medidos alem&s de proteç&o?"perguntou um Jornalista norte-
?5}f£ ."_•' ° «Presentante daWllhelmstrasse, com a maiortranqüilidade, respondeu com es-ta outra pergunta: "Sua pergun-ta refere-se ao sentido estrlcto da
palavra ou ao sentido metaforl-co7 No primeiro caso, devo dizer
que n&o o sei ainda. No segun-do, porem, á resposta é certa-mente clara: a Inglaterra".
A ALEMANHA ESTA' COM OCONTROLE DE TODAS AS BASESNORUEGUESAS

Berlim, 10 (A. p.) _ A Ale-manha declarou hoje que possueem suas m&os o controle de todasaa bases militares norueguesas,decorrido apenas um dla do lnl-cio da ocupação.
Um comunicado oficial anun-ciou que, em' alguns pontos ondehouve "forte resistência", comoaconteceu em Oslo, fol a mesmacompletamente dominada, e quea "calma prevalece", tanto naNoruega como na Dinamarca.Entre outros pontos Importan-tes tomados na Noruega, aindasegundo o mesmo comunicado,encontram-se Narwlck, Bergen eStavanger.
Essa declaração adiantou, «ln-da, que. os aviões alem&es bom-bordearam vários navios das fro-tas dB guerra combinadas franco-britânicas, a oeste de Bergen, ten-do sido • atingidos diretamente

por bombas de alto calibre doiscouraçados e dois cruzadores pe-sados.- Um desses cruzadoresadernou e outro Incendiou-se, de-clarou o comunicado oficial.

_£%?5,TÍ!Í'EMAE!"' INSTALADASNA NORUEGA E NA DINAMARCA
Berlim, 10 — (T. O.) — Oscentros oficiais comunicam hole Anoite o seguinte:"A aviação aproveitou o dia dolioje para instalar-se nas suas ba-ses na Noruega e Dinamarca. Rea-llzeram-se vôos de controle aolongo da costa da Dinamarca e daftoruega. Aviões de reconheci-mento fizeram extensos vôos dee-ploraç&o sobre a zona Inteiratan.o no Mar do Norte como na-•.o.uega. Uunldadcs de avlõ?s de

caça encarregaram-se de uma for-
ma mais Intenso do serviço de
segurança do Golfo Alem&o Inter-
no contra vôos dos Inimigos. Na
frente ocidental n&o se registra-
ram Incursões Inimigas. Aviões
alem&es realizaram vôos de reco-
nheclmento sobre a França do Nor-
te o Central".
INTERNADOS OS JORNALISTAS

ANGLO-FRANCESES QUE SE
ENCONTRAVAM EM COPE-

NHAGUE
Amsterdam, 10 — (H.) — Os

Jornalistas franceses e Ingleses queso encontravam em Copenhague
foram Internados por ordem das
autoridades alem&es.

O correspondente do Jornal ho-
landes "Algemeen Handelsblad"
em Berlim, que transmite essa ln-
formação, acrescenta que os eml-
grodos Israelitas alem&es que re-
sldlam na Dinamarca e na Norue-
ga foram tambem Internados. Os
Jornalistas dinamarqueses e no-
ruegueses que foram hontem de-
tidos no Hotel Kaiserhof, de Ber-
Íim, foram postos em liberdade &
noite.

Anuncia-se que os ministros da
Dinamarca e Noruega no Alemã-
nho continuam o exercer suas
funções e que os dois novos pai-ses que o Relch tomou "sob sua
proteç&o" n&o ser&o transformados
em "protetorados", a exemplo da
Boêmia e da Moravla, mas os dois
exércitos ser&o colocados sob o
controle do exercito alem&o.

Em Berlim n&o foram publica-dos grandes detalhes sobre a for-
mo pela qual se desenvolveram as
operações no Noruega, mas sablo-
se que um ou dois transportes de
tropas foram atingidos pela rea-
ç&o dos canhões noruegueses e queos alem&es teriam sofrido algumas
perdas na avlaç&o.
O REI DA NORUEGA RECUSOU
A EXIGÊNCIA ALEMÃ DE RE-
CONHECIMENTO DO GOVERNO

NAZISTA

Nova York, 10 — Urgente — (A.P.) — A "Columbia Broodcas-
tlng System anunciou ter Inter-
ceptado uma irradiação da em s-
soro sueca, dizendo que o rei
Haakon da Noruega recusara a
exigência alemã do reconheclmen-
to do governo nazista de Quisling.
A mesma Irradiação declarava ain-
da que n&o ha atualmente nego-
claç&o de espécie alguma entre a
Noruega e a Alemanha. Acrescen-
tava ainda que o Parlamento no-
rueguês se reunira em sess&o.
A NORUEGA RESOLVEU CONTI-

NUAR A RESISTÊNCIA
Washington, 10 — (A. P.) — A

legaç&o norueguesa nesta capital
anunciou que, aparentemente, re-
cebera uma noticia autentica de
que o seu governo resolvera con-
tlnuar a resistir á Invasão alemã.

As autoridades do legaç&o decla-
raram que uma fonte considerada
como merecedora de todo o cre-
dito disse ter recebido, pela ma-
nhft de hoje, uma transmissão em
onda curta, procedente de Esto-
colmo, anunciando que o primeiroministro da Noruega, Johan Ny-
gaardavold, adiantou a resolução
tomada pelo governo de resistir.
Diz-se que essa atitude do pri-meiro ministro fol tomada levando
em conslderaç&o o fato de ser re-
latlvomente pequeno o numero de
tropas alqm&es que se encontram
em território norueguês, n&o ha-
vendo dificuldade para desalo-
Ja-las desde que seja possível lm-
pedir novos desembarques de con-
tlngentes germânicos.

COPENHAGUE NAO MCSTRA
SINAL DE GUERRA

Copenhague, 10 (Por Lynn Heln.
zcrllng, da Associated Press) —
A ocupaç&o alemã de Copenhague
representou um movimento rápido
para o guerra, mas a maioria das
ruas brilhantes desta cidade se
apresentam calmas, n&o mostrando
nenhum sinal da poderosa arma
de' guerra que está. controlando
os destinos do pais.Muitos e fortes caminhões car-
regando tropas e outras maqul-
nas de combate movlmentam-se
pela cidade, os primeiros cheios de
soldados de uniforme pardo, o ca-
racterlstlco dos guerreiros do
Relch. Mas maquinas e soldados
foram absorvidos na azafamo nor-
mal da cidade.

Em estratégicos pontos, todavia,
sentlnelas se mostram e canhões
e ninhos de metralhadoras se mos-
tram particularmente em Impor-
tantes partes de Copenhague,
mas na maior parte das ruas e dis-
tritos comerciais só se vim os
usuais pedestres. O Hotel de In-
glaterra. que é o pouso habitual
dos Ingleses que ou moram ou
vêm a esta capital, mostra ás por.tas soldados alem&es montando
guarda. Os oficiais germânicos to-maram para si e maioria dos apar-tamentos desse hotel. Tambem
em torno do Hotel de Inglaterra
e de outros vêm-se alguns parquesde artllherla alem& e caminhões.
O próprio corespondente da As-soclated Press que esta transml-
te viu, com seus olhos, rapazesdinamarqueses, de menor Idade,atravessarem esses pontos, examl-nando com Interesse os armamen-tos e procurando conversar comos soldodo. Onde quer que seja
que se proceda a algum ajunta-mento maior, a policia Intervéme dispersa os con vereadores. Ostranseuntes andam de um lado
para o outro, naturalmente sobre-tudo do Hotel ds Inglaterra paraos locais onde se achar- sentlnelasalemães, ma3 nada de anormal severifica nem nenhum Incidentese nslnalou até agora. Ha llgel-ra supc<*?-cfio -no entanto de queo e_crclto ocupante se cstabele-

cera definitivamente na cidade ao
cair da noite. O que está acon-
tecendo no resto do país n&o se
sabe, porque as comunicações ain-
da se acham lnterormpldos.

As conferências entre os mem-
bros do Governo continuam. Um
dos primeiros movimentos polltl-
cos do Dinamarca fol à lnclus&o
no Gabinete de seis novos mlnls-
tros partidários, da Esquerda e da
Direita, tirando assim o gabinete a
felç&o unilateral partidária e dan-
do-lhe o aspecto de govemo na-
clonal com a representaç&o de ou.
tros grupos políticos.
SANGRENTA BATALHA ENTRE

NORUEGUESES E ALEMÃES

Estocolmo, 10 (H.) — Á batalha
de Elverum fol extremamente san-
grenta. Os alem&es utilizaram
aviões de combate e & luta prós-
seguiu durante toda a tarde, se-
gundo anuncia o "Aftonbladet".

Multas unidades germânicas fo-
ram completamente destruldaB pe-
los noruegueses. O numero de ale-
m&es mortos se conta os centenas.
Reforços alem&es enviados com ur-
gencia foram transportados poi
automóveis escoltados por aviões.

MORTOS DUZENTOS SOLDADOS
ALEMÃES

Londres, 10 (U. P.) — Urgente
— A radio Estocolmo Informa que
300 soldados alem&es foram mortos
durante um renhido combate tra-
vado Elversum, ná Noruega, e que
500 soldados noruegueses caíram
em m&os dos alem&es nas proxlmt-
dades de Eldsvald.

Segundo a mesma emissora, o
bandelro norueguesa ainda esta
noite flutuava em Kongsvlnger.

A RESISTÊNCIA DÁ NORUEGA
CONTINUA

Estocolmo, 10 (H.) — As tropas
alem&s, apoiadas pela avlaç&o,
combatem a Infanteria norueguesa
nas proximidades de Helvcrum.
\o que consta, as tropas alemos
foram transportadas em veículos
protegidos por aviões. Os norue-
gueses, segudo as ultimas noticias,
foram os vencedores.

A oeste de Longsvlnger est&o
travados novos combates.

Consta tambem que os alem&es
entraram em Hamar. O povo ma-
nlfesta unanimemente a suo leal-
dade ao governo, que parece ter
abandonado a cidade. No porto de
Stavanger fol afundado um vaso
de guerra alem&o. O navio norue-
guês que o meteu a pique fol tam-
bem afundado pouco depois.

Arendal fol ocupada pelas tropas
alem&s, que foram transportadas a
bordo de um vaso de guerra. Este,
porém, fol metido ao fundo, ao
sair do porto, por um navio de
guerra britânico.

ALARME EM LONDRES EM CON-
SEQÜÊNCIA DA AÇÃO ALEMÃ
Belgardo, 10 (T. O.) — Uma

tníormaç&o fornecida pelo corres-
pondente em Londres do Vreme,
reflete o alarme geral que reina
em Londres, em conseqüência da
rápido aç&o dos forças armadas
alem&s na Sacandlnavlo, Para a
capital britânica, diz o correspon-
dente continua um segredo a mo-
neira cornos os barcos alemies pu-
deram chegar o Noruega sem serem
avistados pelos navios Ingleses.

Os Jornais publicam em grandes
manchetes, a ocupaç&o da Dlna-
marca e do Noruega. Nos sub-tt-
tulos frlza-se a profunda lmprcs-
s&o causada na Iugoslávia, pela
rápida Intervenção alcm&. Este
fato, velu aumentar no pois, o
prestigio militar da Alemanha, cuja
aç&o os aliados foram Incapazes de
evitar. t

Os diários acolhem sccptlcamente
as propaladas promessas franco-
britânicos feitas á Noruega. O cor-
respondente berlinense do Política,
foz resaltor que a reação. alemft A
violação britânica dos oguas sob
a soberania do Noruega, fol pro-
cessada com mais ropldez do quese poderio supor. Devido & debll
poslç&o do governo de Oslo, o In-
glaterra poderia ter a possibilidadede desembarcar grandes contin-
gentes de tropos na Noruega, e
assim perturbar n&o sô as comunl-
cações econômicas entre o Alemã-
nha e os Estados Unidos nordlcos.
como tombem ameaçar pelo flonco
norte e de forma mols direto, &
Alemanha. O referido Jornal, acres-
cento, que o Alemanha adiantou-
se & esta ameaço. O correspondeu-
te rumeno desse dlarlo, salienta
3ue 

os círculos políticos italianos,
emonstraram grande compreensão

do golpe alemão.
A FORÇA CONTINUA A SER A

ULTIMA RAZÃO ENTRE OS
POVOS

Madrid, 10 (H.) — "A guerracomeça agora", tal é a frase queos jornais Inserem em grandes ca-
rateres na primeira pagina, alter-
nando os breves telegramas quepublicam com fotografias das cldo-
des ocupadas pelos alem&es.

O Alcazar publica um artigo so-
bre "A hora gravíssima que o mun-
do atravesso" e lanço um novo
apelo & Espanha para que conserve
a mais estrita neutralidade e dis-
clpllno e aos espanhóis pora tjue
tenham fé em Deus e confiança no
caudilho".

O Madrid, escrevendo a respeito
do decls&o franco—britânica e do
agressão alem&, diz: "O golpe e a
resposta foram tais e t&o rápidos
que nenhuma pessoa sensata ousará
medir desde Ja todos os suas con-
seqüências. As horas próximas es-
clarecer&o o panorama, J& bem vi-
slvel; a força continua a ser a
ultlm&o raz&o entre os povos e o
que penosamente se tiver conquls-
tado durante anos no terreno do
direito pode desaparecer em alguns
minutos".

A Noruega estaria se preparando
para negociar com a Alemanha
Londres, 10 (A. P.) —A ogen-

cia Noruegueza de Noticias, em
despacho paro esto capital, anun-
cio que o Noruega este. se prepa-rando poro negociar com a Ale-
manha.

Segundo esse despacho, o Por-
lamento norueguês reuniu-se na
pequena cidade de Eleverum. o
leste de Hamar, atual sede do go-verno.

A Reuter diz que os senhores
Ivan Lykke e John L. Monwln-
ckel. ex-Prlmelros Ministros, e o
Sr. M. Sundby, forom nomeados
para formar a comlss&o que de-
verá entender-se com os autori-
dades alem&es.

Falando no Stortlhg, reunido
em Eleverum, o Sr. Hambro dis-
se.que o governo pedia que lhe
tossem concedidos plenos poderes
poro designar tres ministros de
Estado e para tomar as decisões
necessários até que sejo possívelreunir de novo o Parlamento em
condições normais. Acrescentou
qué o Stortlng nao podia ser
dissolvido mas era necessário pri-m.lromente designar vários re-
presentontes que ¦ pudessem ser
chamados, -o qualquer momento,
pora deliberarem Juntamente eom
o governo.

Diante disso, o Stortlng desl-
gnou dois representantes de cada
Íisrtido: 

trabalhista, conservador.
iberal e agrário.

O R-lmelro Ministro Nygaac-
dsvold agradeceu ; aos membros
presentes a confiança, que haviam
demonstrado ho governo e lnsls-
tlu em que. retirando-se para suas
casas, "levassem oo povo o pa-lavro de conforto de seus gover-nantes. nestes tempos difíceis «
tristes." "Estou bem certo —
acrescentou — de que o povo de-
seja o mesmo que nós ' 

desejo-
mos e. ss assim for, podemos es-
peror que o desastre que oro nos
atinge terá umo conclus&o fe-
liz."

O Sr. Hambro, endossando u
palavras do Primeiro Ministro,
disse: .— "-bperamos e acreditamos
que o nosso povo tenha a torça
bastante para suportar um perlo-do ainda mais árduo de transi-
ç&o e que o futuro de nosso paisseri preservado para os nossos fl-
lhos. Que Deus abençoe ¦ nossa
Pátria!"

As ultimas palavras do Sr.
Hambro foram coberta? d* aplau-
sos, o tod.s cs membros presen-

tes entoaram o hino nacional,
antes de encerrarem a sess&o.
O REI CRISTIANO RECEBEU OS
MINISTROS DA INGLATERRA E

DA FRANÇA

Copenhague, 10 (T. O.)  O
rei Cr,lstlano da Dinamarca, rece-
beu hoje de manhã em audiência,
os ministros do Inglaterra e da
França. Srs. Howord Slth e Adrl-
en Georges, acompanhados do Sr.
Alphonse Bonnefoy Slbour. Os
representantes do ambos os Es-
tados, apresentaram hontem na
parte da manhft suas credenciais
as autoridades alem&es de ocupa-
ç&o, aproveitando agora o opor-'tunldade para comunicarem ao
rei sua Imediata partida da Dl-
nomarca. Logo depois, o rei con-
vocou para sua residência em
Amallenborg um Conselho de Es-
todo, durante o .qual fol estabele-
clda a nomeação de 6 novos ml-
nlstros. Os novos ministros do go-verno. foram recebidos pelo che-
fe de Estado âs 16 horas.
NAÓ ESTA' CONFIRMADA A NO-
TICIA DE QUE A NORUEGA BS-
TA" UM NEGOCIAÇÕES COM A

ALEMANHA
Londres, 10 (H.) — Os círculos

oficiais de Londres n&o confirmam
a Informação segundo a qual a
Noruega estaria disposta o nego-
dar um acordo com o governoalem&o e declaram que essa noti-
cio deve ser recebida com a ma-
xlmo, reserva. Acreditam possível
qua os alem&es tenham Inventa-
do essa historia e a tenham feito
publicar em Oslo.

O valor das compras bri-
tanicas no Brasil

Londres. 10 (U. P.).— Ochan-
celer do Tesouro, slr John Slmon,
em uma resposta escrita que en-
vlou A Câmara dos Comuns, aten-
dendo a uma sugestfio para quesejo regulado o valor das compras
bri tônicas no Brasil, até que este
pois tenha saldado a divida de
200.000 libras esterlinas de Inver-
s&o britânica, Ji vencida, diz que"as cifras apresentadas excedem
substancialmente a divida brasl-
lelra em libras esterlinas no Rei-
no Unido. Ademais, foram feitos
acordos com o governo do Brasil
sobre a divida externa, os quaisforom recomendados para que ce-
Jam aceites pelos portadores de
titules estrangeires"-

COPENHAGUE, 11 — (A.
P.) — O jornal "Politkem"
noticia, sem detalhes, que
está travada outra batalha
naval entre ingleses e ale-
mães, a noroeste de Got-
henburg, na entrada de
Kategat.

A RÚSSIA FICOU SUR-
PREENDIDA COM A

INVASÃO DA NORUEGA
E DA DINAMARCA

BERNA, 10 (H.) — O
correspondente do Neue Zu-
richer Zeitung, na Suécia,
informa que a Embaixatriz
em Estocolmo, Sra. Kollon-
tai, comunicou ao ministro
dos Negócios Eestrangeiros
que a Rússia ficou surpreen-
dida com os acontecimentos
da Noruega e da Dinamarca,
nos quais não tinha partici-
pação alguma.

O GOVERNO SOVIÉTICO
TERIA COLOCADO A ES-
QUADRA DE PRONTIDÃO

ESTOCOLMO, 10 {H.) —
Segundo o jornal Aftonbla-
det, o governo soviético, in-
quieto com a ocupação ale-
mã em Narvik, estaria con-
centrando tropas ao Norte
da Rússia e teria colocado a
Esquadra de prontidão.
MOSCOU RECEIA A SU-
PREMACIA ALEMÃ NO

NORTE DA EUROPA
BERNA, 10 — (H.) — O

correspondente em Moscou
do "Basler Nachrichten"
informa que a noticia da
ação alemã contra a Dina-
marca e a Noruega, causou
seria Inquietação nos cir-
culos chegados ao Krem-
lin.

Moscou parece receiar a
supremacia a supremacia
do Reich no norte da Eu-
ropa. A ocupação do porto
de Narvick pelos alemães,
preocupa particularmente
a Rússia que não desejava
ver a Alemanha beneficiar
de unia influencia impor-
tante no Oceano Glacial.

Londres, 10 (A. P.) — Despa-
chos da Agenda Rcutcr, proce-dentes de Estocolmo dizem o.uc
os aviões alemães bombardearam
Drammcn. Droebck e Oscarborg,
no fjord dc Oslo, entrada do por-to da capital norueguesa . caur
sando Inúmeros incêndios.

POSITIVADA A OCUPAÇÃO
OSLO E OUTRAS CIDADES

NORUEGUESAS

Paris, 10 (H.) — Pode ser con-
siderado como fato positivo s
ocupação alemã de Oslo, Chris-
tiansand, Eggersund, Stavanger
e Bergen, segundo afirmavam
hoje pcla manhã os circulos mi-
lltares franceses.

O RADIO ALEMÃO PAZ RE-
COMENDAÇOES A' POPU.

LAÇAO DE OSLO

Oslo, 10 (H.) — O Radio de
Oslo difundiu ás 18 horas e 45
minutos, recomendações & popu-lação afim de que não apresente
resistência alguma ás exigências
alemães, pois cada caso de ln-
submissão será severamente pu-nido. Deu tambem ordens quan-to á defesa passiva e ás localida-
des que não devem utllisar-se da
iluminação dar ruas durante a
noite.

Para atender, segundo se d!z
aos pedidos que lhe tem sido
feitos, o comando alemão lnfor-
mou que os soldados alemães na
Noruega devem servlr-se cxclusl-
vãmente, como melo de paga-mento, das notas de 20, 10, 5, 2
e 1 marcos, denominadas "bo-
nus" da Caixa de Credito do
Relch.

O recebimento destes "bônus"
é obrigatório. A cotação fol fl-
xada 'em cem coroas norueguesas
por sessenta marcos.

E" proibido utillsar notas co-
muns dos bancos alemães, mas
pode-se utillsar a moeda corren-
te norueguesa.

OS INGLESES FIXARAM UM
PRAZO PARA A RETIRADA

DOS ALEMÃES

Amsterdão, 10 (U. P.) — Ur-
gente: A Radio de Estocolmo in-
forma que vários navios de guer-ra ingleses se encontram no
fjorde dc Oslo, em frente á ci-
dade do mesmo nome.

Acredita-se que os ingleses fl-
xaram um prazo limite para queos alemães se retirem da cidade,
advertindo que esgotado esse
prazo bombardearão a cidade,

OSLO ESTA' SENDO
EVACUADA

HA PÂNICO
Amsterdão, 10 (U. P. — Ur-

frente) 
— A Radio de Estocolmo

nforma que a cidade de Osloestá sendo evacuada. Ha panico e dramáticas cenas presenclam-so nas ruas e nas estações através do fjord de Oslo

férreas, receando-sc que os in-
gleses bombardeiem a cidade.

Estão sendo tomadas medidas
para evacuar, primeiramente, as
mulheres, as cyanças e os velhos.

UMA BATALHA DE GRANDES
PROPORÇÕES

Nova York, 10 (A. P.) — A"Columbia Broadcasting Corpo-
ration" anuncia ter recebido, por
intermédio da "Brits Broadcas-
ting Corporation", a noticia dc
fontes suecas segundo a qual as
tropas norueguesas' conseguiram
reunir-se num ponto ao norte de
Oslo e.estão procurando expulsar
os alemães, numa batalha de
grandes, proporções.
OS REPRESENTANTES INGLESES
EM OSLO NAO SAO PRISIONEI-

ROS DOS ALEMÃES
Londres, 10 (H.) — Os cir-

culos autorizados Ingleses des-
mentem a noticia segundo a qualos representantes Ingleses em
Oslo estariam prisioneiros dos
alemães e consequentemente ln-
ternados. Precisam que o minis-
tro Inglês e o pessoal da legaç&o
Inglesa se transferiram para Ha-
mar com o governo norueguês
e que até hoje á tarde se man-
tinham em contacto com Lon-
dres.

FORÇAS BRITÂNICAS NO
FJORD DE OSLO

Estocolmo, 10 (H.) — A
Agencia Reuter informa que na-
vlos de guerra britânicos penetra-
ram hoje pela manhã no fjord
da Oslo.

QUEIMARAM LARGA COPIA DE
DOCUMENTOS

Berlim, 10 (A. P.) — Telegra-
mas alem&es de Oslo declaram
que os diplomatas franceses c ln-
gleses daquela capital dali se re-
tiraram antes da capital norue-
guesa, hontem, ter sido ocupado
pelos alemies.

A agencia oficial alemã DNB diz
3ue, 

segundo os aparências, esses
lplomatas, ao se retirarem, quel-maram larga copia de documen-

tos, o que teriam feito na noitede Segunda-feira e nas primeirashoras da manhã de hontem. "De-
pois disto, acrescenta a DNB, —
seu ultimo ato oflclol — os re-
presentontes diplomáticos dasPotências . Ocidentais deixaramOslo como fugitivos". Terminaa agencia declarando que nfto setinha em Oslo ou em outra partenenhuma Informação sobre o lo-col em que possam estar atual-mente os representantes aliados.,

Londres, 10 (Urgente) — (U.P.) — O Daily Telegraph anuncia
que expirou o prazo do ultlmatumbritânico poro que os alemãesabandonem Oslo. A populaçãocivil estã em fuga. Os navios bri-tônicos Ja iniciaram a morcho

Texto integral do comunicado alemão
COMO O «.CHOSCgEVEAS 

^'^M^^ 
TOMADAS NA

Berlim, 10 (U. P.) -
Integral do comunicado
Alto Comando deu A publicidadesobre as operações de guarra, diz I

seguinte:"Na frente ocidental nfio se re-
glstraram fatos de importância.

Hontem, fortes unidades do
exercito, da armada e da aviação,
sob o comando supremo do gene-ral de Infantaria von Palkeshorgt,
almirante Sonhwechter e almlran-
te Corls, respectivamente, estando
os numerosas unidades das forças
aéreos sob o comando do tenente-
general Messeler, em estreita coo-
peraçfio, participaram de medidas
militares poro a proteç&o da neu-
tralidade da Dinamarca e da Nc—
ruega.

Tropas motorizados e forças
blindadas, ás ordens do general de
avlaçfto Kauplnsch, transpuzeram
a fronteira germano-dlnamarque-so pela manhfi e ocuparam a Ju-
tlandia, de acordo com o planatraçado, em um decisivo avanço
para Upenlane e Esbjerg. Em dl-
versos pontos, e em virtude de
precários Informações de que dis-
punham as tropas dinamarquesas,
registraram-se alguns combates.
A resistência fol, porém, dominada
quando um pf lclal comandante dl-
namorquês fez saber sos seus co-
mandados que, por ordem do go-verno, nfto deviam resistir.

Simultaneamente com a ocupa-
çfio da Jutlandla, forças do exer-
oito, do armado e da avlaç&o, quecooperavam estreitamente, desem-
barcaram no pequeno Belt, porMldaefart, e no grande Belt, em
Korsoer, com o propósito de ocupar
as Ilhas .Copenhague Jã havia sido
ocupada fts primeiras horas da
manhft sem luta.

Durante todo o dla a força cerca
alemft reconheceu território dlna-
marquês e protegeu o avanço. Du-
rante a ocupaç&o de bases de lm-
portando militar na Noruega, as
forças armadas locais ofereceram
a principio resistência em vários
pontos, especialmente próximo de
Sorten, ao sul de Oslo e cerca de
Krlstinnsund. Porém, com ia coo-
peraçfio exemplar de todos os ro-
mos das forças armadas fol sufo-
cada em todas as partes."No fjord de Oslo vários fortes
foram dominados e silenciados no
decurso do dla. Entre outras, as
cidades de Narvlk. Throndeim,
Bergen. Stavanger, Egersurd. Krls-
tlansund. Arendal e Oslo estfto em
poder d03 alemfies. A ormofa ole-
mil cumpriu com todo o exlto a
tarefa que se lhe atribuiu.

Esta consistia em proteger toda
a operaç&o contra as forças navais
anglo-írancesas, que eram multas
vezes superiores em relaç&o ns ole-
m&es. Assim, a armada permitiuo desenrolar dos transportes e dos
desembarques.

O desembarque dos tropas ale-
m&es fol efetuado com bom exlto
em todos os portos, desde Oslo até
Narvlk, tendo sido uma façanha
unlca na historia da guerra naval.
Ao entrarem as forças nos portos,o primeira resistência fol sufocada
pela marinha. Adiante de Oslc. ns
peças de nossos navios silenciaram
as baterias de 28 centímüVos dos
fortes. O cruzador "Bluecher" fl-
cou seriamente avariado. Km um
novo avenço, penetrou em t.m
campo de minas norueguês e
afundou, depois de varias expio-
sõe sdas minas.

O cruzador Karlsruhe fol tam-
bem gravemente avariado e afun-
dou depois de ter vencido nu
resistência igualmente Intensa em
Kristiansund, e depois de ter pro--tegldo o desembarque das tropas.
As tripulações de ambos os navios,
em sua maior parte, foram salvas
e trazidas para a costa.

As ooerac&ss navais continuam
sou curso. Somente depois de tuaconclusão po£srí.o ser c;!:u::.:'.„s

O texto | bem as perdas sofridas e os danos
que o | cousados as forças navais brltonl-cas e francesas pela armada alemft.A ocupaç&o de Importantes bo-ses norueguesas que os Ingleses

projetavam levar a efeito devia tersido efetuada Imediatamente de-
pois da colocaç&o de minas nasaguos norueguesas. A açfio daAlemanha, porém, adeantou-se aessa tentativa pelo prazo somente
de dez horas. Os navios de guerrae transportes britânicos que Iamrealizar essa operaç&o e que ha-viam sido observados por aviões
de reconhecimento, foram ataca-
dos hontem, fts ultimas horas datarde, pelo ovloçfio alemfi,' que os
bombardeou até destrui-los. Quasltodos os navios de guerra Inimigos
foram atingidos diretamente por
projetls de. grosso calibre.

As perdas britânicas, em deta-
lhe, sao os seguintes:

Quatro encouraçados, atingidos
por duas ou tres bombas cada um:dois cruzadores de batalha, com
um bomba cada um; dois cru-zodores pesados, com duas e umabomb_, respectivamente; um cru-
zador . pesado Incendiado pelasbombas e dois navlos-titánsportcs
atingidos cada um por umo bom-
bo.

Formações de aviões de caçu
protegeram as operações, patru-lhando a costa ocidental da Dlna-
marca e da Noruega, assim como
o Interior da bahia de Hellgoland.
Um avifto britânico do tipo "Sun-
derlond" fol abatido. A ocupação
ulterior da Noruega prossegue ra-
pldamente, de acordo com os dis-
posições tomados. •

UMA AÇÃO DE SINGULAR
EFICIÊNCIA

Berlim, 10 (T. O.) — Anexo aoComunicado de Guerra de hole,
editado pelo Alto Comando Ale-m&o:"Com Inaudito rapidez e temerl-
dade, fortes unidades do Exercito,
da Marinha e da Avlaç&o do jo-vem Exercito alemão empreende-
ram e realizaram cm grande par-te a ordem dada pelo seu supre-mo chefe. No outono do ano pas-sado, o Exercito polonês fol ani-
qullado em 18 dlos, graças á vlo-lenta Investida do Exercito ole-mão. No espaço de 18 horos as
unidades alemãs tomaram a seucargo a proteç&o militar da neu-
tralidade dà Noruega e da Dlna-
marca. Basta uma vista de olhos
sobre o mapa para dar-se conta
que se trato de uma aç&o de sin-
guiar e."lclencla. Fol possivel ate-
luar esse empreendimento militar
através de grandes espaços geo-
gráficos graças unicamente A uni-
dade de dlreç&o que obedece a to-
das os exigências modernas, á
exemplar colaboração entre o co-
mando e as tropas, ao arrojo pes-soai até do ultimo soldado.

A dlreç&o dos operações millta-
res fol entregue a mftos compe-
tentes. Estiveram A frente das
unidades alem&s o General de ln-
fanterlo von Falkenhorst, o Almi-
rante Sanlwaechter, o General de
avlaç&o Kauplsch, o Almirante
Corls e o Tenente General Gelssler.

A ocupaç&o da Dinamarca fol
levada a cabo com uma celerldo-
de sistemática. Somente em pon-tos Isolados produzlram-se uns
poucos encontros, por n&o estarem
alguns destacamentos Informados
da atitude do governo. Até a nol-
te os destacamentos alem&es che-
K_ram ao seu ponto ds destino.
Na Noruega tambem rcallzou-se
com relativa facilidade a ocupa-
ç&o alemfi. Em alguns lugares os
tropas norueguesas tentaram ofe-
r:>cer resistência, como por exem-
pio cm Crisilansund e p.rto de Hor
ten. Essa resistência íol rompi-
da com m__id3s militares até a
noite cSsjkw» m^mo Hi» -T-mt*-» o

Exercito, como a Marinha pratl-ciaram admiráveis proesas, espe-clalmente na Noruega. Conscientesde sua responsabilidade, pequenosdestacamentos Isolados em muitoscasos agiram de modo exemplare cumpriram suas missões, ocupan-do todos os pontos de Importan-cia estratégica e prevenindo ata-
ques Inimigos.

Durante o dla de hontem os in-
gleses e franceses fizeram duastentativas para Impedir o progres-so da aç&o alemfi. Forças navaisInimigas avançaram a oeste deBergen, mas íoram atacadas e dis-
persadas pela avlaçfto alemfi, e so-freram sensíveis perdas! Como osaviões alemães que realizaram essaoperaçfio procederam em parte daNoruega e em parte cia Sueclo, oln-d*a nfto se possue um relatórioconcludente. Entrementes, ficoucomprovado que as perda- brltanl-cas sfio consideravelmente maiselevadas do que parecia a prlncl-pio. Detalhes precloáos foram for-necldos pelo ultimo Comunicado
de Guerra oficial.

A segunda aç&o dos Inglsses vi-sou o "fjord" de Bergen, nfio don-do resultado, graças á forte deíe-so alemã. N&o foram alcançados
pelo Inimigo os objetivos millta-res. Os Ingleses e franceses, quehaviam celebrado como uma vlto-ria a colocaç&o ,de minas em águasnorueguesas. Julgando desse modoestreitar o bloqueio contra o Relchverificaram o fracasso de seus
planos. A paralisaçfio da frotamercante norueguesa e dlnama?
ques-, a suspensão' dos transpor-
tes do Mar Batlco para a Ingla-terro e a ocupaç&o militar por for-
ças alem&s. dos pontos estratégicos
do costa da Noruega, obtendo es-sim .o controle da salda para oAtlântico Norte, patentearam quso atentado franco-brttanlco contra
a neutralidade norueguesa e di-
nam-rquesa resultou em prejuízodos próprios autores".

INCURSÃO ALEMÃ
SOBRE SCAPA FLOW
Londres, 10 (A. P.) — Os

aviões alemães que hoje levaram
a efeito mais um "raid" sobre
Scapa FIow deixaram cair varias
bombas sobre as localidades dc
Stromncss e Kirkwall. que foram
tambem por eles atacadas a me-
tralhadoras.

Chamado ás pressas á
Berlim o adido naval
alemão á legação da

Turquia
Bstambul, 10 (A. P.) — Sa-

bc-íe que o adido naval a Em-
baixada da Alemanha junto au
governo turco foi chamado as
pressas por Berlim para* "con-
ferencias" e deixou imediata-
mente esta capital em um avl&o
especial.

A audiência de Pio XII
Cidade do Vaticano. 10 (T. O.)

— Sua Santidade o Papa Pio XII,
recebeu hoje em audiência puon-
ca, a 4.003 peregrinos italianos e
700 paofis de recem-casados.

Suo Santidade, recebeu em se-
guida cm audiência privada ao
Cardlal Arcebispo de Reim* Mnn-
^rpHp- Auehard

ESTOCOLMO, 10 — (II.)— Preclsa-sc que um se-
gundo combate naval está
sendo travado entre o fjord
de Oslo. Contrariamente .a
certas informações, a base
naval norueguesa de Nor-
te não foi incendiada. O
bombardeio causou oito vi-
timas. Durante o encarni-
çado combate no campo de
aviação de Fornebu, a.s per-
das norueguesas se eleva-
ram a 32 homens. Segundo
informações nfso confirma-
das, o governo da Noruega
teria sido transferido para
Trysil.

COMPLETA C0LA0-
RAÇÃO ENTRE ALEMÃES

E
Berlim, 10 (T*. O.) — Fol

comunicado hoje á tarde & im-
prenso estrangeira de Berlim, por.
uma fonte competente alemã, a
ocupação dê Hamar, onde sa ti-
nham refugiado o rei e o gover-
no da Noruega, assim como a
completa colaboração entre os
autoridades alemãs e dinamar-
quesas. O General alemão Himer
foi recebido hoje pela manhã, pelo
rei da Dinamarca. A propósito
da conferência entre o ministra
plenipotenelario alemão em Oslo,.
Dr. Brauer com a rei da Norue-
ga, não se tsm novas noticias.
O interesse da imprensa estran-
gelra. tem-se concentrado sobre a
destino dos ministros da Ingla-

. terra e da França nos Estados
nordicos. A este respeito, infor- '
mou-se que'os representantes das
potências ocidentais, tinham
abandonado Copenhague, encon-
trando-se sem novidades nos res-
pectivos domicílios. Sobre a sor-
te dos ministros inglês • francas
em Oslo, soube-se unicamente que
partiram para Hamar com a mu-
dança do governo para esta ci-
dade, ignorando-se momentânea-
mente o paradeiro dos mesmos.
Acrcdita-sa, porém, que não sai--
ram da Noruega.

.A pergunta de um cqrrespan-
dente sobre o que ocorreria com
os subditoi ingleses e franceses
naqueles países, respondeu-se la-
conicamente que com estes, "ha-
verá preliminarmente um detido
exame". A primeira condição, é
a segurança das tropas alemãs,
devendo-se por esse motivo fa-
zer-se o possivel para se elimi-
nar qualquer possibilidade da sa-
botagem da parte de cidadãos
dos paises inimigos • dos agen-
tes. da serviço secreto. Sobre esta
ponto existe completo acordo en-
tre as autoridades alemãs • di-
namarquesas. A alimentação das '
tropas alemãs é feita em parte
com fornecimentos dinamarque-
ses • noruegueses, çhegando-so
sobre á fôrma de pagamento dos
mesmos, a um acordo baseada em
bônus de credito.

Torna-se no momento impossi-
vel oferecer os detalhes sobre as
questães econômicas decorrentes
da ocupação, pois devido á rapi-
dez da ocupação alemã, encon-
tram-se ainda na fase de estudos»,
Em resposta á pergunta formu- .
lada pelo representante da im-
prensa estrangeira, páde-sa de-.
duzir que as operações marítimas jnão chegaram ainda a seu termo.'

Reuniu-se o Conselho
de Ministros de

Bucareste
Bucareste, 10, (T. O). — Sob i

presidência do primeiro ministro
rumeno. Sr. Tatarescu, celebrou-
se hontem o Conselho de Mlnls-
tros durante o qual o "premler"
Informou sobre a situação Interna
do pàls. HHHO Sr. Tatarescu ressaltou que' a
vido Interna do Rumanla demons- .
tra uma protunda solidariedade e
unlao nacionais. Em continuação.,
o Conselho de Ministros resolveu
reformar os disposições do censu- '
ro paro que a critica objetivo pu-
desse ser realizada mais Intensa- '
mente por intermédio da impren-
sa. Pol oprovado, Igualmente, con-'
ceder a liberdade de reuniões po-Utlcas. Trataram-se, finalmente,
dos projetos-lels qué ser&o apré-
sentados no Parlamento ainda no
atual período das sessões.

AVIÕES INGLESES DÃO
COMBATE AOS APARE-

LHOS ALEMÃES
O COMUNICADO OFICIAI, DIS- •

TRIBUHX) EM LONDRES
tondres 10, (A. P). — Pol dis-

trlbutdo a noite o seguinte co-
municado:"Na tarde de hoje (Quarta-Iel-
ra). quando dois aparelhos de ca- '
ça da Royal Atr Force de grande
ralo dè ação, sobrevoavam a No-
ruego & cata de aviões' Inimigos
que so dlspuzessem o atacar a
nossa esquadra, avistaram dois
aparelhos, de bombardeio Inimigos
prestes a aterrissar num aerodro- •
mo recentemente ocupado pelo :
adversário. Enfrentando Intenso !
fogo de baterias ahtl-aereaa e me- )
tralhadoras. ambos os nossos
aviões arremessaram-se ao ata-
que".

Os dois aparelhos Inimigos fo-
ram alcançados pelo fogo das me-
tralhadoras. üm deles, explodiu,
sendo Inteiramente destruído e o'
outro ficou seriamente danifica-
do".

Além de um tanque de abas-
leclmento Incendiado no áerodro-
mo um terceiro avl&o de bbm-.
btvrdeio Inimigo que se estava
reabastecendo íoi provavelmente
danificado e destruído pelos chá-
mas.

De volta dcasa Jornada a salvo,
os nossos aviões de caça avistaram
e atacaram um grande aparelho
de bombardeio inimigo que re-
gressava & cua base. O motor do
avião Inimigo fol posto fora de
ação e a metrall\adora traseira re-
du.lda ao silencio. E' extrema-
mente improvável que cm* epr- !
rslho inimigo tenha conssjulio
alcançar a -ua bas?. Amv-v <-*3
n.stfcs aparelhos che-aran a i_'.- -

. '-— — ¦¦ ¦ *-„....
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Narvik foi atacada pelas forças navais inglesas
A MARINHA BRITÂNICA PERDEU OS CRUZADORES "HUNTER" E "HARDY"

!_£* perdas alemães não são ainda conhecidas, embora tenha o radio de Estocolmo
anunciado o afundamento de um cruzador germânico

•"¦mr

Cortado o unico corredo
permanente de comunicação!
"Aconteça o que acontecer no futuro, póde-se afirmar que em todo ai
tempo da duração da guerra nem uma só tonelada de minério de ferra
sairá de Narvik para a Alemanha" — O Sr. Reynaud descreve, no»

Senado, os acontecimentos desenrolados no mar do Norte i

f" Londret, ¦». * -. . ., — A Ar-'moda britânica bo manteve hojo
em cerco && unidades da Aloma-
mha ao largo do toda a costa da
Noruega, procurando obrlga-las,
uma por uma, a oforecor comba-
te, coisa quo haviam recusado até
agora, mantendo-se bom. abriga-
das nas suos bases altamente pro-
tecidas.

Segundo so alega nos meios
navais britânicos,' as operações
realizadas no decorrer doa ultl-
mos dias, resultaram na perda de
quatro navios alemães, cm con-
seqüência das operações combl-
nadas das baterias de costa no-.
ruegúesas e dos navios c forças
ncreas britânicas. Admito-se nes-
ses circulas que a frota inglesa
experimentou tambem a iperda de
duas unidades.

Uma das belonaves germânicas
3uo 

os Ingleses acreditam afunda-
a era um cruzador torpedeado

k noite por um submarino em
nguas afastadas da costa morldlo-
nal da Noruega. O outro, um cru-,
zador pesado da classe do Kocln,
foi alcançado com um impacto
direto durante a, Incursão que
uma numerosa flotllha aérea brl-
tanlca realizou sobre o porto de
Bergen, onde se achavam ancora-
dos dois 'cruzados c igual nume-
ro de destroyers germânicos.

Logo que íol recebida em Lon-
dres a lnformiiçfto de que o alto
comando nlerhilo admitia o aíun-
damento dos cruzados Bruecher e
Karlsruhe, este ultimo do tipo do
ffoeln, durante os combates com
as baterias de costa norueguesas,
o Almirantado britânico assinalou
significativamente que essas dua»
baixas da frota germânica nilo
deviam ser confundidas com os
cruzadores vitimas da aç&o lh-
glesa.As forças britânica, perderam
os destroyers Huntcr e Hardy,
ambos de mil e trezontas o qua-
renta toneladas de deslocamen-
to, e com trlpulsçlio de cento e
quarenta e cinco homens cada
um.

Pertenciam &. mesma classe e
estavam equipados com quatro
canhões de 4,7 polegadas, seis do
menor calibre e oito tubos lança-
torpedos.

Aqueles dois navios de guerra
intervieram no ataque desfecha-
do no amanhecer de hoje contra
os navios germânicos quo tinham
conseguido assumir a fiscalização
de Narvlck. Numa operaçfio au-
daclosa sobro . esse Importante
porto, de expedição de minérios
de ferro, do qual, os alemües so
haviam, apoderado "hontem, a fio-
tllha' britânica ¦'—" cujo numero
de unidades nfio : Se revelou até
agora" — ¦ travou um intenso com-
bate com os navios germânicos
que opuzeram renhida reslsten-
cia.

O Huntcr foi afundado durnn-
te a.batalha e as peças de artl-
lharla gormanlcns avariaram tfto
seriamente o Hardy que o .seu
comandante resolveu encalha-lo.
As outras unidades britânicas se
retiraram do porto, ficando esto
de posse dos alemfies.

Nos círculos britânicos nfio se
revelou o numero dos navios ale-
mfies que intervieram nessas ope-
rações, mas informações anterlo-
res de outras fontes dizem que a
tomada de Narvik esteve a cargo
de dois destroyers germânicos,
que realizaram a operação sob ò
fogo da artilharia das unidades
navais norueguesas e dos navios
mercantes britânicos.

Segundo Informações das rodas
aeronáuticas, no ataque sobre
Bergen tomou parte um elevado
numero de aparelhos das Real
Força Aérea britânica. Os apare-
lhos de bombardoio se foram
aproximando em vôo continuo do
popa dos navios alemfies, lançan-
do sua carga de bombas á.medi-
da que passavam no ataque, res-
pondondo os navios com um nú-_
trldo fogo de metralhadoras pe-
sadas.

Os aviões atacantes desfilavam
em linha, de modo que as bom-
bas calam numa sucessfio quasi
constante sobre as quatro belo-
naves Inimigas.

Declararam os pilotos ingleses
que a falta de visibilidade, devida
fi cscurldiio do cair da tarde, nfio
permitiu estabelecer exatamente
o dano causado pela . lncursfio,
mas acreditam com segurança
que pelo menos houve um Impa-
eto direto sobre uni dos cruza-
dores germânicos.

Todos os aparelhos britânicos
regressaram a suas bases na. In-
glaterra, cm', seguida a esse võo
que se prolongou pelo espaço de
oito horas,- -efetuando sem o me-
nor lnconvcnlonte a aterrissagem
noturna, ¦..-.-¦-• .%,.,',.. -".',_'' ..

O bom exlto obtido hos dois
primeiros dlos da açfio naval ao
largo da costa norueguesa e cujos
alcances reais se mantém como
segredo militar a esta altura das
operações, leva os peritos navais
de Londres a opinar que as belo
naves germânicas que abandona
ram suas bases para proteger os
comboios > das forças expedlclona-
rias est&o condenadas lrremedia-
velmente ao anlqullamento.

Desde o começo das hostilidades
a armada inglesa trata de levar
a frota alemfi a um. combate deçl-
slvo, mas n&o havia conseguido
f.u Intento sen&o em contados
casos de encontros Isolados, como
o do desaparecimento do «ncoura-
cado de bolso Admirai Graf Spee
no combate travado nas águas
fora da costa uruguaia.

Agora, entretanto, a situação
mudou e neste momento diversas
unidades Importantes da frota do
Reich se acham disseminadas des-
de Narvik ao Skager Rak. Isso
permitirá, na oplnl&o daqueles
círculos britânicos, que a Armada
Real Inicie uma caça persistente
para . ir destrulndo-ns antes aúe
consigam voltar a pôr-se a cober-
to dentro do suas agUas prote-
gldas.

Como,"alegam os centros navais;
ns vantagens estfio' do lado das.
torças aliadas, apesar dos nume-rosos fjords da oosta da Noruega
que oferecem excelentes lugares
de refugio e esconderijo. ás belo-
naves alemães.

A França pôs sua frota á.dls-
poslç&o do primeiro Lord do Alm'.-
rantado britânico, Sr. Winston
Churchlll, para cooperar estreita-
mento nesta fase da guerra que osIngleses admitem so deva travar
:om a maior rapidez possível se o-loquelo aliado contra a Alemã-
nha apertar-se de forma eficaz no
mar.

Com essa reunlfio dc forças as
potências democráticas contam a
sou favor com uma superioridade
numérica Indiscutível e, ainda, se-
gundo ' argumentam aqueles clr-culos, com tripulações mais ades-tradas; Além disso os aliados ope-rar&o colocadas a- prudento dls-tancia do suas bases metropoll-
tanas, tanto as forças navais co*mo as aéreas, enquanto os ale-mfies. . tçrfio que .. transportar doReich todos os abastecimentos ouenfio consigam obter na Noruega.As águas que deverfio cruzar oenavios germânicos para satisfazeressa necessidade estfio forteinentnvigiadas pelas frotas ocidentais
que as patrulham clnstante-
mente. Assim, pois, tanto na /la
gem-de-Ida como de volta as suasba__e3 • para' reabastecimento, asunidade «germânicas — acrescen-ta-9e — parecem condenadas aser presa facll dosalladOs.

Sô bem que o comunicado ex-
podido pelo Almirantado. pela ma-nh&, fosse breve e as açfcs a quealudia espalhadas, a Impressão do-nünantè nos meios locais era quea ação naval nó mar do .Norte íol
de "alcance multo mais largo e
Bials intensa aue __ títxcrleko la-

conica daquela declaração oficial.
Acredita-se que a ajuda, aliada

á Noruega e as unidades navais
destacadas pnra onfrentar. a freta
germânica foram despachadas
hontem poucos minutos depois da
reunlfio que o Supremo Con*ilho
de Guerra aliado rcallaou em Lon-
dres e possivelmente antes da
mesma.

Julga-se, por Isso, geralmente,
que as frotas britânicos e franee-
sas e as forças aéreos estabelece-
ram contacto com o Inimigo em
muitos mais pontos«do que os ln-
dicados na informação do Almi-
rontado. ¦¦__.

Os observadores militares desta-
cam que os fatores estratégicos
determinavam que a ajuda k No-
ruega fosso Imediata para que se
tornasso efetivo. Isto, Junto ao
fato de ter o Sr. Churchlll, desde
o Incidente do Altmaflc, ganho
rama do possuir algumas das ca-
i-acterlsticas de Nelson e capaci-
dado parn lançar-se a uma açfio
arriscada quando se apresentasse a
ocasifto, pareceria confirmar a
crença d e rjue om águas no largo
da Noruega os aliados travnrfto
um grande combate naval com o
Inimigo. .

A confiança do povo britânico
no resultado de qualquer encon-
tro direto entre as forças nftvals
e aéreas aliadas e germânicas se
viu robusteclda sem nenhuma du-
vida com a recente reorganização
ministerial que elevou o Sr. Wlns-
ton Churchlll & categoria de Ml-
nistro Supremo do Defesa. Com
essa segurança, a oplnl&o publica
considero que se podem deixar
sem nenhum temor nas mfios do
primeiro Lord do Almirantado os
operações navais ou combinados
que sejam necessárias para em-
prestar ajuda efetiva a Noruega.

Com o perda do H-nter e do
Hardy, a numero de destroyers,
britânicos desaparecidos desde que
se Iniciou a guerra se eleva a no-
ve. As outros baixas anteriores
foram do Blanche, Gypsy, Du-
chess, Renville, Exmouth e Daring.
Nfio é de surpreender — dlz-so
— que se tenham enviado unida-
des desse tipo porá enfrentar um
cruzador alemfio em Narvik, pois
os destroyers contam a seu favor
para essas operações com vanta-
gens evidentes, entre outros a fa-
cilldade de manobra.

O Hunter fora lançado ao mar
em 193S e seu custo aproximado
foi de 300.000 libras esterlinas.
Durante a guerra civil espanhola
çhacou-Se . com uma mina quan-.
do realizava serviços de patrulha
resolvidos.pela Conferência de
Nyon.

O Hardy era caipltanea de fro-
tllha e foi lançado no' mes de
Abrll.de 1936. Seu custo elevou-
se a 343:679 libras esterlinas. Pol
vitimo tambem de um ataque
ácreo durante a' guerra civil espa-
n-hola, quando se achava ho por-
to dc Molhorca. Uma das bom-
bas caiu a pequena distancia do
mesmo, sem alcança-lo.

As avarias sofridas pelos vasos
de guerra alem&es ás quais foz re-
ferencla o comunicado hoje expe-
dido pelo Almirantado, revelam, a
possibilidade, a critério dos en-
tendidos, dè que os cruzadores
alem&es que' se sabia estarem em
serviço- ao Irromper a guerra te-
nhaiti "sido avariados e vários de-
les afundados, provavelmente.
, De acordo com- os dados brita-
nlcos,' quando se Iniciaram as
hostilidades a írotllha de cruzo-
dores do Reich incluía as seguin-
tes unidades, de 10.000 tonela-
das. .

Blucfter, .Admirai Ripper, Prinx
Eugene, Seidlitz e Lutzou) e os
de 6.000 toneladas: Nuremberg,
Leipzig, Kóenigsaerg, Kolnt Kar-
Isruhe e Erriden. ¦

Aléni disso"; de áco-dò com esses
dados britânicos, a ' Alemanha
construía 4 cruzadores de 8.000
toneladas que n&o se encontravam
ainda em condições de prestar
serviços naqueles momentos.

O Almirantado britânico esse-
gura definitivamente que em De-
zembro foi afundado um dos cru-
zadores de classe do Koeln tor-
pedoado pelo submarino Ursula
na foz do Elba. Mais ou- menos
no mesma época, outro submarl-
no o Salmon, torpedeou o cruza-
dor Leipzig, da classe de Blue-¦ cher. .

As Informações hontem recebi-
das dos paises escandinavos re-
velavam que um doa cruzadores
alem&es.' encalhara. nos águas do
fiorde de Oslo, depois de sus-
tentar um tiroteio com., as bate-
rias de costa norueguezas.

Informava-se nós ; círculos no-
vais desta capital, hoje de manhfi,

que até aquele momento nfio ha-
via conflrmaç&o do afundamento
do Gnétsenau naquelas águas.

O comunicado do Almirantado
afirma que um dos -oru_a_orc_
alemfies ficou avariado ou afun-
dado.

Em Narvik, outro provável r.i«n-
te afundado na costa meridional
da Noruega c um ou dois prova-
velmente avariados pelos np_r_-
lhos de bombardeio britânico i-.o
porto de Bergen.

O cruzador alcm&p Bluccher
foi terminado ho ano passado, do-
pois de ter sido lançado cm Kiel
em 1937.

De acordo com. as Instruções do
Chanceler Hltlcr íol batlsado com
esse nome em memória do cru-
zador encouraçado do mesmo no-
me afundado na batalha travado
k altura do Banco do Doggcr, ho
més de Janeiro de 1916, na qual
perderam a vido 800 tripulantes

Esse cruzador e o Admirai Spee
foram as duas primeiras unida-
des construídos pelo Reich na
classe dos cruzadores pesados.

Outros tres estavam 'em cons-
truçfio e esperava-se termina-los1
no docurso do corrente anio.

Lembra-se que o Salmon — o
submarino britânico que deixou
passar o transatlântico alemfio
Bre7ncn quando- la de Murmonsk
ao Reich — atingiu com um tor-
pedo a um cruzador pesado que
até agora acredlta-sc ter sido o
Bluccher.

O Karlsruhe pertence & classe
do Koln, composta de tres uni-
dades, uma das quais íol afun-
dada pelo submarino Inglês Ur-
sula nos condições antes descri.
tos. K' multo.provável que o cru-
zador a- que se referem hoje os
círculos aeronáuticos e que teria
sido alcançado por uma bombo
dos Reais Forças Aéreos, seja o
Karlsruhe.

Pol este o primeiro vaso qúe.
sulcou os.mares com o novo pa-
vllhfio, em cuja ocasl&o foi porta-
dor de dois mil exemplares do
livro de Hitier Meia.Kampf, ob-
segulados pelo Chanceler As ea-
colas e clubes germânicos de ul--
tramar.

O COMUNICADO BRITÂNICO

Londres, 10 (A. P.) — Integra
do comunicado oficial do Almi-
rantado sobro a batalha nas coa-
tas da Noruega:"Destroyers britânicos atacaram
os forças. Inimigos em Narvik,. na
madrugada de hoje, • encontra-
ram forte oposlç&o. O HMS,
Hunter íol afundado • o -HMS,
Hardy encalharam, os restantes
retlraram-ee. N&o ha detalhes so-

bro baixos nesses - navios ainda
mas as-listas completas serfio pu-
bllcodas logo que soja possível e
os parentes dos tripulantes po-
dem estar certos qüe ser&o Infor-
modos por telegrama, sem demo-
ra As perdas do Inimigo nfio sfto
ainda conhecidas com certeza,
mos há umo noticio, nfio conflr-
mada,-dc Estocolmo, de que um
cruzador alemfio foi afundado.

Um de nossos submarina tor-
podeou um cruzador Inimigo ao
largo da costa sul da Noruega &
largo do costa Sul ' da Noruega
hontem k noite, e acredita-se que
o cruzador afundou.

Aviões de bombardeio da força
Real Aerca atacaram um cruza-
dor Inimigo oo. largo de Bergen,
hontem á noite, e o atingiram
com um tiro direto.

Aviões de bombardeio da Frota
Aeroa atacaram tambem um cru-
zador Inimigo no mesmo porto do
Bergen esta manhfi, e o atingi-
ram com três tiros"; .

. O COMUNICADO ALEMÃO
. Berlim, 10 (À. P.) —¦ O oito-
comando alemfio, em comunica-
do, diz que as unidades navais
gormanlcas, defendendo o porto
dé Narvik, destruíram três des-
troyers britânicos e' avariaram
gravemente um quarto, quando
tentavam forçar ¦ a entrada do por-
ito, ás primeiras horas de hoje.

Está assim redigido o comunl-
cado: "Na madrugada de hoje, 10
de Abril, forças navais Inglesas
tentaram entrar em Narvik.

O ataque foi respondido pelas
unidades (alemfies) > .da marinho
que estacionam ali, com fortes es-
tragos e perdas para os Ingleses. /

Três destroyers britânicos ío-
ram destruídos.

O Almirantado Britânico adml-
te quo mais um destroyer íol se-
rlamcnte avariado.

No dia 8.um destroyer britânico
já havia: sido afundado em ou-
tra ocaslfio1',

TROMSOE ENVIA UM
APUO A' ESQUADRA

INGLESA
Londres, 10, (A.P). — A Agen-

cia Reuter, em despacho que re-
cebeu dé Estocolmo, anuncia que
o radio de Tromsoo Irradiou hoje
á noite um apelo dirigido k es-
quadra Inglesa para que enviasse
socorros urgentes, pois dois navios
de guerra alemfies estavam de-
sembarcando- tropas em Aalesun.

LONDRES, 10 — (A. P.)
— Despachos da Agencia
Reuter ainda n&o conflr-
mados e procedentes de Es-
tocolmo, anunciam que
quatro cruzadores alemães,
e dois ou três grandes trans.
portes de tropas, teriam si-
do postos a pique pela es-
quadra britânica, no decor-
rer de. uma batalha naval
no Estreito de Skagerrak.
TROPAS ALIADAS DESEM-
BARCAM NA NORUEGA

LONDRES, 10 — (H.) —
Acabam de ser recebidas
informações de Estocolmo
anunciando que tropas alia-

j das desembarcaram cm
Tromsoc, no extremo nor-
te da Noruega. Outras in-
formações anunciam que
forças navais britânicas de-
sembaram em Narvik e, ao
que consta, retomaram
aquele porto.
COMBATES AÉREOS NA

NORUEGA

LONDRES, 10 — (H.) —
Anuncia-se oficialmente
que dois aparelhos de caça
da Royal Air Force destrui-
ram um avião de bombar-
deio alemão sobre um aero-
dromo da Noruega hontem
á tarde. Dois outros aviões
de bombardeio inimigo fo-
ram danificados e um depo-
sito de essência incendia-
do. No vôo de regresso, os
aparelhos britânicos puze-
ram fora de combate um
quarto de bombardeio ale-
mão.

A Rússia fez novas exi-
gencias á Finlândia

Londres, 10 (A. P.) — A Ex-
change Telegraph Informa que a
Rússia fez novos oiclgenclos &
Flnlandla. Essa noticia, porém,
n&o pôde ser confirmada nesta
capital.

Paria, 10 (H.) — A's quinzehoras e 10 foi aberta a bcsb&o do
Sonado, com a presença do mui-
tos senadores e sob a prosldon-cia do Sr. Jeanneney. O presl-dente do Conselho, Sr. Paul Rey-
naud, estava na bancada gover-namantal, tondo a seu lodo os
ministros Daladler, De Monzle,
Pomaret, Rlvlcre, Louls Rollln,
acorges Monet, Albertln, Cnm-
Stnchl, 

Laurent Eynac, Mandei,
arraut, Plnelll, Lanlel, Telller e

Dautry.
O presidente pronunciou um

elogio fúnebre & memória do se-
nador Eugene Azomar, quo repre-
sentava o Departamento do Alto
Carona, falecido esta noite. Em
seguida, o Sr. Jeanneney deu a
palavra ao Sr. Paul Reynaud.

O SR. REYNAUD FALA AO
SENADO

Pard, 10 (U. p.) — Damos, a
seguir, o texto oficial completo
do discurso pronunciado hoje
pelo primeiro ministro, Sr. Paul
Reynaud, perante o Senado:"Desejo pôr o Senado e o paisoo corrente dos acontecimentos
que se est&o desenrolando no
norte da Europa. Nossa atuaç&o
começou na ultima Terça-feira,
ás 5 horos. Tinha por objeto pôrfim a uma sltuaç&o que se pro-longava desde ho 7 meses, a do
abastecimento do Inimigo de ml-
neral dc ferro sueco. Consistiram
nossas medidas em bloquear pormelo de campos minados, faixas
das águas territoriais norueguesas
que serviam de corredor para as
remessas."N&o era possível que nos de-
tivessem considerações tais como
a neutralidade dessas aguos, uma
vez que para a Alemanha e des-
de ha tempo Já essa neutralidade
n&o existia mais. Primeiramente
fizemos conhecer nossas Intenções
e logo em seguida nos puzemosá obra. Desse ato de guerra dl-
rígido peloB aliados contra a Ale-
manha o governo assume Inteira
responsabilidade."Qual é o alcance desse ato?
Um fato domina todas as coisas.
Sem os minérios suecos, a Alemã-
nha n&o poderá obter completa-
mente os abastecimentos de ferro
de que tem necessidade em tem-
po normal de paz. Em uma guer-ra que é atualmente no plano ter-
restre, uma carreira armamen-
tista, essa medida tem uma lm-
portando vital. Aconteça o que
acontecer no futuro póde-se aflr-
mar que em todo o tempo da du-
ração da guerra nem uma sô to-
nelada de mineral de ferro sairá
de Narvik para a Alemanha. O
unlco corredor permanente de co-
munlcaçfio ílcou cortado."Trata-se para os aliados de
um beneficio capital durável. Por
sua parte a Alemanha tambem

atuou t podemos dizer que oro-, modificam o equilíbrio das força*'
cedeu antes do que nós. Antes em seu favor
do que os aliados procedessom á
colocaçfto de minas, a Alomanha
Já fizera sair de seus portos, rumo
á Noruega, a frota que desde ha
multo reunia, porque uma expe-
dlç&o dessa natureza nfio se lm-
pro visa.

As Informações da Imprensa es-
trangelra nos faziam saber esta
manhfi que dotações de alem&es
disfarçados de marinheiros mer-
cantes, puderam penetrar nos
portos noruegueses, ondo repentl-
namento envergoram seus unlfor-
mes de guerra, saíram dos porõesdos navios e tomaram os portosonde estavam ancorados seus na-
vlos, anulando a resistência lo-
cal."O que acontecerá aos marl-
nhelros alem&es que utilizaram o
estratagema do cavalo de Trova,
sá o dirá o futuro proxlmo. Ado-
mais, a Alemanha Invadiu a Dl-
namarca, unlco dos paises escan.-
dlnavos que assinou com a Ale-
manha do Hitier, em 21 do Maio
de 1039, um pacto pelo qual o
Reich se comprometia n&o só a
nfio fazer-lhe a guerra mas tam-
bem a n&o recorrer a nenhum ato
de força. Entre a açfio dos alia-
dos, que fizeram nas águas no-
ruegúesas o que os Estados escan-
dlnavos tinham Julgado que de-
viam fazer durante a ultima
guerra, e os duas Invasões que a
Alemanha acaba de realizar, nfio
ha nenhum traço comum. De um
lado uma operaçfio de bloqueio,
de outra, como em 1014, na Bel-
glea, a lnvas&o armada e a sub-
Jugaçfio da Dinamarca, completa-
mente estranha a essa operaçfio
de bloqueio, apesar da palavraempenhada."Esse novo ato dè brutalidade
hltlcrlana recordará aos que o te-
nham esquecido, o que represen-
ta este conflito para eles e paranós.

A nova violação do Direito co-
metida pelo regime nazista, náo
é para nós uma surpreza. A uni-
ca questão é saber se as viola-
ções do Direito das Gentes a quea Alemanha acaba de recorrer

0 governo sueco resolveu colocar o país em
estado de proteção anti-aerea

E determinou a mobilização de todas as reservas do exercito, ordenando
que os reservistas sejam enviados para as províncias septentrionais do país

Nova York, 10 (A. P.)'— Uma
irradiação Inglesa anuncia que o
Governo da Suecia determinou a
moblllsaçfio de todas os-reservas
dc exercito ordenando que ob re-.
servlstosr se Jam "enviados- para as
províncias septeatr. onals^do pais.

Acrescenta o' spedkcr- Inglês que
a Suecia ordenou Intensos precau-
ções contra raids aéreos, fortaleceu
suas unidades de ávlaçáô e deter-
minou que, se necessário; se opll-
que Imediatamente o blacfcout em
todo o pais. 

'.. '.
Diz mais o" radio Inglês que. os

navios suecos que se acham nos
portos da Irlanda e na costa ame-
ricana do Pacifico tiveram ordem
para permanecerem nesses portos
até nova ordem.

Essas noticias vem da suecia Jus
tamente na ocaslfio em que o guera
se avizinha dn Península Escan-
dlnavla, com a lnvasf.j da Dina-
marco e do Noruega pela Alemã-
nha. . .-
DECRETADA NA SUECIA O "ES-

TADO DE PROTEÇÃO ANTI-
AÍREA" EM TODO O" PAIS

Estocolmo, 10 (H.) — Em vir-,
tude da gravidade da sltuaç&o.o!
governo sueco resolveu colocar o
pais em estado do "proteçfio ;anti-
aérea parcial" a partir do melo-

dia do hoje. Essa medida nfio Im-
pllca no .abandono do , cldode no
apagar das luzes mas. apenas.cm.
provldenolas de. ordem.mllltar pa-
ra proteçfio contro eventuais ata-
quês aéreos.

A SÚEC- Y OBSERVARA' A MAIS
ESTRITA .'NEUTRALIDADE

' iondros, 10 (H.) — A legaç&o
sueca nesta capital publica uma•nota em que declaro que o go-
verno sueco acabo de telegrafar de
Estocolmo anunciando que: obser-
vara n máls. estrita neutralidade,
desmentindo assim a versáo ale-
má segundo a'qual o governo sue-
co, em virtude de suo poslçfio de
neutralidade, nfio tomaria neste
momento nenhuma medida de se-
gurança para garontlr essa neutra-
lldade..

AFUNDADO UM NAVIO DE PESCA
SUECO

Estocolmo, 10 (H.) — O navio
de pesca Inez de Oeckerce, regis-
tado om Qoteborg, bateu numa
mina nas proximidades de Sk&-
gerak, ao nordeste de Estocolmo.

O barco afundou .poucos mlnu-
tos depois. Os Seu homens da tri-
pulaç&o íoram salvos.

Estocolmo, 10 (H.) — O radio | REUNIDA EM SESSÃO SECRETA
anuncia que as comunicações fer- A CÂMARA SUECA
rovlorlos entre a Suecia e a No-/

A esquadra inglesa penetrou no
estreito de Skaggerrack

A' ENTRADA ESTRATÉGICA DO MAR BALTICO -FORAM AFUNDADOS
DOIS TRNSPORTES DE TROPAS ALEMÃESv

ruega sfio quasi normais do lado
sueco e so ochm conslderavelmen-
te diminuídas entre Oslo e Kong
Vlnger.

As estrados que atravessam as
fronteiras apresentavam hontem
trafego Intenso que hoje dlnil-
nulu sensivelmente.

Por outro lado, informa-se que
navios de pesca transportaram na
noite passada multas pessoas que
se retiravam da Dinamarca para
a Sueclo, principalmente mu\he-'res e creanças.

Essas pessoas declararam que
quatro navios de guerra alemães
estavam ao largo do Copenhague.

Os soldados germânicos encon-
travam-se armados de baloneta
calada e guardavam todos os es-
taboleclmentos oficiais da capital
dinamarquesa.

Vario» aviões de bombardeio
sobrevoavam, constantemente aque
la cidade.

Acrescentaram que na Dlnamar-
ca é multo doloroso o estado de
Incerteza em que se encontra a
populaçfio.

Nada se sabe, mesmo porque ne-
nhum Jornal pôde circular.

REFORÇADA A VIGILÂNCIA DA
FRONTEIRA

Bstocolmo, 10 (T. O.) — As
autoridades suecas reforçaram a
vigilância na fronteira com a No-
ruega, Junto ao fjord Idef.

- O _t/_onb!adet, comunica hoje
que os bancos da localidade fron-
telrlça sueca, Stromstadt, tran6-
ladáram seus depósitos para o ln-
terior do piais.

lontircs, 10 (A.P.) — Notl-
cia-se que a esquadra inglesa
penetrou no estreito de Skager
Rak, a entrada estratégica do
Mar Baltico, e afundou ali dois
transportes de tropas alemães e
um destroyer. Esses afundamen-
tos foram feitos naquele local,
em fortíssima batalha. Justa-
mente & margem do limite das
águas territoriais suecas.

A agencia Reuter informou a
perda dos tres vasos de guerra
germânicos logo após ter o radio
de Estocolmo anunciado que "a
batalha estava fervendo perto
da ilha de Martrans,. na costa
oeste da Suecia". O mesmo ra-
dio acrescentou que a grande
frota alemã de navios de coin-
bate e transportes fora dlsper-
sada.pelos ingleses."''

Mástrand se acha na boca do
Kattegat dividindo a Dinamarca
da Suecia. Os vasos ingleses
para chegarem àquela zona te-
riam tido uma dificil travessia
desde o Skager Rak, dada a si-
tuação da Dinamarca ocupada
pelos alemães, pois ainda hon-
tem Berlim anunciou que havia
minado a entrada do Skager.
Rak.

Continuando o radio da capl-
tal sueca declarou que as notl-
cias sobre a batalha naval esta-
vam chegando de Goteborg, ao
sul de Mástrand, e acentuavam
que a luta ralava naquela re-
glão desde as seis. horas da ma-
nhã de hoje. Observadores da
costa sueca haviam visto dois
grandes vasos de guerra de na-
cionalldade naquele momento
não identificada afundando.

Tambem haviam tomado partena batalha unidades aéreas. Pes-
cadores estavam preparandosuas pequenas embarcações pararecolher os tripulantes dos na-
vios afundados.

DISPERSADO O COMBOIO
ALEMÃO

Ejfocof.no, 10 (H.) — O radio
sueco dá detalhes sobre. a ba-
talha naval que está sendo tra-
vada no Kattergat, entre as ilho-
tas Pater Noster, ao largo de
Gothebure. desde as 18 horas. A

ação naval está sendo realizada
fora das águas territoriais, isto
é, a mais de tres milhas das
costas.

As forças britânicas atacaram:
cerca de 10 navios de transporte
alemães cheios de tropas e pro-
tegidos por belnaves. Grande hu-
mero de aviões participaram do
combate. Dois transportes ger-
manicos já foram a plqúe. O cá-
nhoneio é violentíssimo e das
ilhas Pater Noster pode-se per-,
feitamente acompanhar, o çom-
bate. ",'•¦¦

- A's ultimas horas da tarde o
mesmo radio anunciava que ou-
tra batalha naval estava sendo
travada ao largo das costas
suecas.

Mais tarde,' voltando a' dar
informações, acrescenta a esta-
ção de radio que o comboio ale-
mão foi dispersado pelos navios
de guerra Ingleses e precisa qUe
o combate foi travado perto de
Maarstrand. "

Maarstrand fica situada á en-
trada do Kattegat e para atingir
essa zona as unidades britânicas
foram obrigadas a passar por
Skagevhja. Hontem. os alemães
anunciaram que haviam minado
a entrada do Skagerrak.

Parece estar confirmada a no-
ticia de que um comboio de
guerra germânico protegido por
belonaves germânicas foi dis-
persado no Skagerrak por vasos
de guerra ingleses. Dois trans-
portes e um oontra-torpedeiro
germânicos teriam sido postos a
pique. Os aviões participam do
grande encontro naval.

EM TORNO, DAS BATAILHAS
NAVAIS NAS OOSTIAS CA

ESOANOTNAVIA

Paris, 10 (H.) — Os "circules
marítimos franoeses declaram que
os detalhes relativos aos comba-
tes navais no mar do Norte ,.'no
Skagerak náo tem caracter ofi-
cal. Acrescentam que as unida-
des francesas' cooperaram com a
frota britânica e qhe os rjesníta-
dos da luta travada constitue se-
giedo do Almirantado inglês. O
próprio almirante Darlan. chefe
do estado maior da marinha
írancâíia' Lcmora. Ainda todos oc

detalhes dos combates travados
hontem.
.desthooaídas panos Notara-

GUESi-S _TA1R31AiS TOOTDIA-
DBS AUEMAEB'

¦ Xondres. 10 (A. P.) — Urgen-
to — Depsachos recebidos pola
Agencia Reuter, procedentes de
Estocolmo, dizem que o Jornal
sueco Baiaet' anunciou que várias
unidades •. alemfies de efetivos
consideráveis .torom destroçadas
pelos noruegilesça?! numa batalha -
em Elverun.. acrescentando que o
numero ::dè .mortos entre os' ale-
mfies èievõu-se-.:a algumas cente-
nas. ';:.,'
' ¦-.-' OBBSOU O OMJlÈiaNIE-O
s'Iiondrcs, 10 íOr"'_>'.'Í — A Ra-
dlo de Estocolmo-" anuncia que,
segundo as Informações recebi-
das de Gottemburgo, o camhonelo
cessou aproximadamente ás 2U
horas e que os vasos dc guerra
que combatiam desapareceram,
depois do que alguns pesqueiros
se fizeram ao mar, donde Já
trouxeram três cadáveres,

A mesma emissora acrescenta
que quatro vasos de guerra ale-
mfies zarparam de Trondjcm.

AFUNDADO MAIS UM CRUZA-
DOR A3JEMAO

Estocolmo, 10 <H.) — Segun-
do lnrc.-mações hfio. confirmadas
mas de boa fonte, as baterias da
artilharia de costa da Noruega,
afundaram no ÍJord - de Oslo o
cruzador alemão Gnelscnau,

O COMUNICADO AÜEMAO
Berlim, 10 (T.- O.) — O alto

comando do exercito alemáo co-
munlca hoje: • -"Ao amanhecer do dia 10 de
Abril, as- forças navas Inglesas
tentaram .penetrar, em . Narvllc.
O ataque foi rechassado por uni-
dades da marinha de guerra ale-
má aU estacionadas, Infllnglndo
graves danos e perdas aos lngle-
ees. Tres "destroyers" Ingleses
foram destruídos. O quarto"destroyer" fpl gravemente ava-
rlado e posto fora de combate,
pomo o reconhece o Almirantado-britânico. No dia 8 de Abril foi,cm outra ocasláo, afundado um' disso, continua reinando"destroyer" bcitaiiioo*%. ansleda-5* «n-tr» o uubUco.

Helsinki, 10 (H.) — O radio
anuncia que a Câmara sueca reu-'
nlu-se em sessfio secreta na qual
tomaram parte os deputados co-
munistas com uma excepçfio ápe-
nas.

A sessão foi aberta ás 20 horas
e encerrada ás 20 horas e 30 ml-
nutos.

A maioria dos deputados este-
ve presente porque os que se
achavam no Interior do pais fo-
ram convocados urgentemente.

Terminada a sessão o preslden-
te da Cantara recusou-se a fazer
quaisquer declarações.

A SUEOIA SB ENCONTRA BM
SERIO PERIGO

GeTiebra, 10 (T. O.) — O cor-
tespondente do Basler National-
zeitung, em Londres, em um ln-
forme sobre a sltuaçfio no norte
da Europa, afirma que na oplnlfio
britânica, a Sueola se encontra
sob serio perigo de ser arrastada
liara a guerra.-

Salienta entáo, que as poten-
cias ocidentais guardam a convl-
cçfio de que, Je fora possível levar
a cabo uma verdadeira guerra na
Escandinávia, a lnolusfio da Sue-
cia na mesma seria - Inevitável.

O correspondente em Parlü do
mesmo diário suiço, constata ba-
seado em algumas informações,
que a Suecia nfio poderá perma-
necer fora do conflito, sallentan-
do que o Sr. Chamberlain rece-
beu o ministro plenlpotenclarlo
sueco em Londes, do que se po*
deria deduzir que esse assunto íoi
objeto de discussão.

"Economicamente, uma vez ae-
voroda a presa efêmera da lnva-1'sfio, ficará um íato novo: a Ale-
manha n&o poderá reabastecor-ss
pela Dinamarca nem pola Norue-
ga. Sáo duas Janelas abertas qusse fecharam. O bloqueio dos alia-
dos se aplicará amanha com todo
seu rigor ás reglOos ora submeti-
das ao controle alemáo. Na or-
dem militar, tanto que o Sr. Hl-
tler se envaideceu de n&o ter quedesperdiçar suas forças e ãa
monte-las numa só frente, e ago-
ra se vfi na necessidade de dls-
trair homens o material para tra-
tar de Impedir o estrangulamento
do caminho de seu ferro."Enfim, grande parte da frota
alemfi que até agora se mantev»
cautelosamente em reserva, sa
exipôs oos golpes da Home Fleet
e dos elementos da frota fran-
cesa."O comunicado alemfio das 13
horas confessa Já a perda de doía
cruzadores, o Blueclier, de dea
mil toneladas, e o KarUruhe, da
seis mil toneladas.

Picam por mencionar, outros-sim, simples avarias que teriam
sido causadas por bombardeios
aoreos a navios britânicos. O ra-
dlo alemáo n&o dá como certa a
perda de nenhum navio aliado.
Por seu lado, o Almirantado brl-
tanlco anunciou que um contra-
torpedelro ÍOra afundado e outro
lnu tlllsado.

Informa-se neste momento qu»o Almirantado britânico fez sa-
ber que os navios alem&es que
penetraram nos fjords noruegue-
ses estão bloqueados pelas esqua-'
dras Inglesa e francesa. Estas sfio
as primeiras noticias das opera-
ções que começaram ante-hon-,
tem. Essa grande batalha se'
trava na Imensa frente do mar
que vai do norte até o sul da cos-
to norueguesa. Estamos certos de
que as frotas aliadas se mostra-
ráo á altura de suas grandes tra-
dlções. Que os marinheiros fran-
ceses e britânicos saibam que se-
gulmos todos os lances dessa ba-
talha com o coraçfio ardente".
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REUNIU-SE 0 GABINETE BELGA
PÁRA ESTUDAR A NOVA SITUAÇÃO CREADA

NA DINAMARCA E NA NORUEGA
Bruxelas, 10 (U. P.) — A lnes-

perada reunláo do gabinete rea-
llzada na manha de boje, íol a
causa do alarma que reina na
oplnlfio publica, cm vlsta de ter
circulado o rumor de que os alia-
dos haviam pedido permissão á
Bélgica para a passagem de suas
tropas, embora Be tivesse acredl-
tado mais tarde que o referido
rumor carecia de fundamento, es-
peclalmente em face do foto de
n&o haver sido adotada nenhuma
medida de ordem militar.

O gabinete reuniu-se sob a
presidência do primeiro ministro
Sr. Hubert Plerrot, tendo o Ml-
nistro das Relações Exteriores,
Sr. Spaak, Informado sobre a si-
tuaçfio Internacional. Uma vez
ouvido o Informe do ministro do
Exterior, o gabinete decidiu, por
unanimidade que a Bélgica con-
tlnuará com a sua política de ln-
dependência e de neutralidade.

Em círculos seml-oflclals indi-
cou-sc que a reunlfio do gablne-
te náo havia sido determinada
por nenhum acontecimento ex-
traordlnarlo, mas sim realizada
com o fim de estudar a nova si-
tuaçfio creada na Dinamarca e na
Noruega e com o desejo de relte-
rar a poslçfio da Bélgica. Apesar

-Mais tarde, entretanto, anun-
clou-so o cancelamento do todas
as licenças militares, acreditando-
se que a adopçáo dessa medida
se deva a possíveis movimentos
de tropas dentro do pais, multo
embora as autoridades se roeu-
sem a fazer comentários.

Embora se acredite que ft su-
pressfio das licenças militares n&o
signifique necessariamente que a
sltuaçáo se tenha agravado, de
fonte fidedigna belga, sabe-se que
a relteraç&o da política de lnde-
pendência e neutralidade íormu-
lada na reunlfio do gabinete está
relacionada principalmente com
certas Informações alarmantes,
cuja natureza náo foi revelada.

Do mesmo modo, tambem náo fo-
ram confirmados os rumores feitos
circular pela imprensa estrangel-
ra acerca das supostas demarches
aliadas solicitando permissáo pa-
ra a passagem de tropas pelo ter-
ritorio belga, apesar de que se
tenha manifestado em fontes dl-
gnas de credito que esses rumo-
res contribuíram para que o go-
verno afirme aos beligerantes que
este pais e a Holanda prossegui-
ráo na política observada desde
que Irromperam u hostilidades.

A defesa costeira norueguesa
afunda 2 cruzadores alemães!
AFUNDADOS O BLUECHER E O KARLSHUHf

DA MARINHA GERMÂNICA
o afundamento do cruzador »1*j
mfio Emden.
A MARINHA BRITÂNICA COLO-
COU UMA BARRAGEM DE MINAS'

NO 3KAGEBRAK
Estocolmo, 10 (H.) — Segun-1

do noticias ainda náo confirmado»'
a Marinha britânica poude colo-
car uma barragem de minas no
Skagerrak. Quatro cruzadores ale-
m&es foram afundados assim como
dois ou tres grandes transportes
de tropas. Dois transportes ale-
mfies, cheios de soldados, chega- j
ram ao porto sueco de Marstrand,
Um desses n«.v!os está multo ava-
rlado e o outro ílcou desgoverna-
do nos águas territoriais suecas.
Ambos foram escoltados por cru-
zadores suecos. Os navios alemã?»
assim como os soldados serio ln-
ternados.

CADÁVERES ENCONTRADOS
PELOS PESCADORES

Estocolmo, 10 (H.) — Os pesáa.-
dores das proximidades de Goe-
tenborg declararam ter encontra-
do grande quantidade de c_.ds.v_-
res. Confirma-se, por outro lado,
que os noruegueses afundaram 9
cruzador alemfio Emden.

BERGEN E TRONDJEIK
OCUPADAS PELAS
FORÇAS ALIADAS

O DESMENTIDO DE BERLIM

Estocolmo, 10 (H.) — As íór-
ças britânicas capturaram os
portos noruegueses de Bergen e
Trondjein, que haviam sido to-
mados hontem pelos alemães.

NAO HA CONFIRMAÇÃO SO-
BRE A CAPTURA DE CIDA-

DES NORUEGUESAS

Londres, 10 (H.) — A Agen-
cia Reuter informa que, segun-
do os circulos 'oficiais, n&o ha
qualquer confirmação sobre a
captura de Bergen e Trondjein,
pelas forças britânicas.

CONFIRMAÇÃO DO ESTADO
MAIOR SUECO

Bstocolmo, 10 (U. P.) — Ul"-' 
gente — O Estado Maior sueco'
retransmitiu uma mensagem em
que o comando noruguês con-
firma a ocupação de Bergen •
Trondjein pelas forças aliadas.

BERLIM DESMENTE A
OCUPAÇÃO

Berlim, 10 CT. O.) — O Alto
Comando do Exercito Alem&o
comunica na noite de Quarta
para Quinta-feira:"As agencias Reuter e Havas
comunicaram ao mundo, na nol-
te de 10 para 11 de Abril, in-
formações sensacionais sobre a
suposta ocupação de Trondjein
e Bergen por forças inglesas.
Conduziria demasiado longe ta
quiséssemos desmentir cada uma
dessas ridículas noticias da
central inglesa de tosidlas. Staea
rede de mentiras fica rota oon-
venientemente pelos indiscuti-
veis fatos reais. Assim, tampou-
co, durou essa mentira, inglesa,
mais de três horas. A Reuter 4',
a Havas apressaram-se »*•__-
ra-la á 1 hora e 30 minuto* da
madrugada d* 11 dt Abril. Agi*,
ram rapidamente antes dt aè
exporem a «cox im uma po-K
ç&o ridícula diante de tod» f
mundo."

AS TROPAS BOTAMOS
RETOMARAM BERGEN j

ESTOCOLMO, 11 — <Hj!— O Sr. Hambro, presl*
dente do Parlamento no-
rueguês, acaba de declarar,]
ás 2 horas e 30 minutos da;
madrugada, que 40 minuto»
antes recebeu comuntcafloj
do comandante da praça do.
Bergen informando-o dc
que as forças britânicas
.cucavam aoocla.cidadAír

Amsterdão, 10 (H.) — A des-
trulç&o do Bluccher e Jfarlsrufte
pelas baterias costeiras noruegue-
sas é notificada nos jornais de
hoje com títulos em enormes ca-
ractéres:"Os noruegueses defendem-se"

Os cruzadores Blucher e Karls-
ruhe foram afundados, escreve em
grandes títulos o Jornal Telegraf."A defesa costeira norueguesa
afunda, dois cruzadores alemães".

"A resistência dos noruegueses
é encarniçada", escreve o' Alge-
mean Handesblad.

Todos os Jornais salientem que
o Reich assumiu uma grande res-
ponsabilidadé ao atacar a Norue-
ga e que a posição das tropas ale-
mas desembarcadas n'__5 costas no-
ruegúesas vai tornar-se difícil. Se.
gundo o Algemeen Handelsblad,
as tropas norueguesas Já estão co-
operando com as forças navais brl-
tanlcas na reglfio de Narvik.

RUDE GOLPE A" ALEMANHA
lorHfre», 10 (H.) — A perde

dos dois-, cruzadores gerníanlcos
Bluccher, de 10.000 toneladas, e
Karlsruhe, de 6.000, bem como a
do Ladmet, comunicadas pelo Alto
Comando da Armada Germanl-
ca, representam um rude golpe ao
limitado numero de cruzadores
que a Alemanha possue,

O Bluecher foi lançado ao mor,
em Kiel, no ano de 1037. Era ar-
mado oom 12 canhões de 8 pole-
gadas, 12 canhões antl-aereos ae

1|2 polegadas, 12 canhões 37mm.
e 12 tubos lança-torpedos de 21
polegadas. Trasportava tres'aviões.

O ífarlsruhe, cuja tripulação
compuha-se de 571 homens, per-
tencla a uma classe Ci que fa-
zlam parte tres navios, um dos
quais foi torpedeado, em Dczem-
bro ultimo, pelo submarino brita-
nlco Ursula. A sua construção
foi concluída no outono de 1929,
em Kiel. Em armado com 9 ca-
nhões de 8,0 polegadas, 6 canhões
antl-aereos de 8,5 polegadas, dl-
versos canhões de menor calibre
e 21 tubos lança-torpedos.

Ha cinco anos este cruzador
germânico realizou um cruzeiro
de nove meses pelas índias Neer-
landesas. China, JapSo, Estados
Unidos • Amerlca Central, levan-
do a seu bordo 2.000 copias do 11-
vro Mein Ka-rriof, distribuídas pe-
las colônias alemãs de alem-mar.
AS BATERIAS COSTEIRAS DS

OSLO CONTINUAM UM AÇAO
Londres, 10 (H.V — A Agencia

Reuter Informa que as baterias
costeiras do "fjord" de Oslo con-
tlnuam cm açfio contra os navios
de guerra alemfies. A's 17 horas
e 40, o radio de Oslo, controlado
pelos alem&es emitiu uma ordem
ás baterias para que- cessassem o
fogo. A ordem foi expedida como
sendo do comandante norueguês
de Oslo.
O TOTAL DE NAVIOS -ALEMÃES
AFUNDADOS NA ESCANDINÁVIA

Nova York, 10 (A; P.) — A Oo-
lumbla Broadcastlng Company
anuncia ter capturado uma lrra-
dlaçfió' da "Brlstlsh Broodlcasttng
Corporation" Informando que ê
de quinze, até agora, o total do
navios de guerra alemfies. afunda-
dos nas batalhas que se estfio tra-
v_.ndo nas costas escandinavas.
05 ALEMÃES PUZERAM A PI-

QUE DOIS CRUZADORES
NORUEGUESES

Estocolmo, 10 (H.) — Noticias
da fronteira norte, publicadas pel
Social Demofcrofen anunciam que
os alemfies puzeram a pique no
porto de Narvik, dois couraçados
noruegueses — o Norge e o Eisd-
vold 7- de cujas tripulações mor-
reram 880 homens, tendo consegui-
do escapar apenas vinte. Os aviões
alem&es puzeram ao fundo um na-
vio Inglês e bombardearam por
um equivoco" uma emb>arcaç&«
alemfi.

Telegrama particular de Narvik
recebido & ultima hora lnform»
que um combate naval esti sen-
do travado entre navios brltanl-
cos e alem&es nas Imediações ds
Roest. Tres*niVlos alemfies J& te-
riam afundado. E" possível que os
alemfies tenham ocupado Sv-olvaer,
cujas estações de radio silenciaram
repentinamente.

NAO FOI AFUNDADO O
EMDEN

Londres. 10 (A. P.V — A "Brl-
tlsh Broadcastlng Company", Bes-
mentiu a noticia Irradiada sobre

"*$*** "«^¦¦JW»!*^?^^
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Uma batalha que poderá ser decisiva para
a sorte de todo o norte da Noruega

ÍTravado um grande combate entre noruegueses e alemães na localidade Scogling — Tromsoe,
iiainda em poder dos noruegueses, poderá ser convertida em base para as operações terrestres dos

 aliados em auxilio a Narvik ——;
Algurcs, na Fronteira Sueco-No-

ruogueza, 10 (U. P.) — Depois do
exlto lnlclol obtido hontem, ao
efetuar sua audaz tncurs&o em
território escondlnavo, que pôde
•cr comparada unicamente, na
Historia, com as invasões dos VI-
klngs, os alemftes tiveram que en-
írentor hoje os dificuldades que
se lhes apresentaram, quando pro-
curavam consolidar suas posições,ante o otaquo naval Inglês e as
hostilidades das tropas e dos mon-
tanhezes norueguezes.

A luto sc concentrou agora em
Narvik. porto que. segundo os m-
formações aque chegadas, foi ata-
cado pelas forças navais britânicas.
Anunciou-se unibem que foi tra-
vado um importante combato, ter-
ra a dentro, proxlmo ao fjord de
Herjangs, onde grandes contln-
gentes norueçuczes ocupam as cs-
tradas, íôra do alcance da artilho-
rla dos navios de guorra.

Outras Informações dizem que
está sendo trovodo um grando
combato entre norueguszes e olc-
máes na localidade de scogling,
no estrada entre os passos mon-¦tanhosos, que ê Ideal para a luta
defensiva.

Como Tromsòo aluda se encon-
tra ém poder dos noruegueses, é
possível que se converta numa
possível base para os aliados em
suas operações terrestres dc auxi-
lio a Narvik, pelo sul. Essa bata-
lha poderá ser decisiva para a sor-
be de todo o norte da Noruega.

Segundo sc Irtformo, os alemfies
contam somente com 10 hldro-
aviões, pois para acompanhar suas
forças do desembarque. E' po«3lvel
que cheguem outros da Alemanha,
porém, deveráo ser tambean hldro-

aviões, pois nfio existem lugares
adequados para a aterrlaagem no
distrito pantonoso que cerca Nar-
vlk. Após a tempestade de neve de
hontem, o céu ficou hoje com-
pletamente claro, ótimo mesmo
para os bombardeios aéreos

O estabelecimento do governo
de Qulsllng cm Oslo foi um ab-
soluto fracasso. Por. sua vez, as
unidades do exercito norueguês,
que guarneclam a costa, limita-
ram a retirar-se para o Interior
dos fjords, nfio se afastando mais
de 15 mil kilometros da. costa, en-
quanto pequenas patrulhas se de-
dlcavara a preparar emboscadas
aos alem&es. ao mesmo tempo que.
por detraz de. suas primeiras 11-
nhas, aliás Improvisadas, se con-
centravam a3 forças principais.

Montanhezes e camponezes dos-
Montanhezes e camponezes, co-

locando os "skls" e arrumando os
fuzis ao hombro, desceram das
montanhas, afim de allstarem-r-se
e um oficial norueguez declarou:"Enquanto tivermos munições os
Invasores n&o se Internarão em
nosso solo".

O alto comando militar norue-
guez, segundo parece, acredita
quo os alemães se verio numa si-
tuaç&o precário na costa, a espera
do oçâo naval que lndubltavel-
mente empreenderão cs aliados.'
Agora, a sorte está lançada e o
conflito europeu se alastrou para
a regl&o do Baltlco, sendo tnega-
vel que a Alemanha e os aliados
empregarão todos as forças expe-
dlclonarlas que haviam preparado
durante a guerra russo-flnlandeza,
no 6kogger-Rak, Juntamente com
suas esquadras. -

Um dos erros quo originaram a
campanha na Noruega foi a duvl-
da aliada de que a Alemanha teria
realmente . preparado uma força
expedicionária para Invadir os pai-
ses escandinavos e aumentar a sua
lntcrvcnçáo na Finlândia. Deve
ser lembrado que a'Suécia e a No-
ruega alegaram este motivo para
recusarem a passagem de tropas
aliadas cm auxllo á Finlândia. Ha
um més soube-se, de fonte sueca,
que a Alemanha preparara . uma
torça expedicionária composta do
100.000 homens, como mínimo, na
Prússia Oriental, para emprega-la
lio caso de uma Intervenção aliada.

Os pontos decisivos na costa sáo
agora as terminais das Unhas fer-
reas ligadas á Suécia, sendo as
mais importantes Narvik e Trond-
helm, de onde partem as ferro-
vias que atravessam a barreira
montanhosa que separa Süecla da
Noruega. Mais ao sul deste ultimo
ponto poderão os. alem&es prova-
velmente consolidar as suas posl-
ções, mos ao norte ter&o que en-
frentar novos ataques. ¦

Os soldadas noruegueses que se
encontram nas montanhas, com os
quais palestrou.o correspondente
da United Press, disseram: "Que

pode fazer a Süecla?"" "Se ao me-
nos rios enviassem algumas cente-
nas de soldados, reconaulstarlomos
Narvik' Imediatamente".'

03 alemfies trataram bem a po-
pulaçfio de Narvik. nos limites das
Imposições militares, Isto é. que
qualquer sinal de oposlçfio devo ser
liquidado lncontinentl, antes de so
converter num oerlgo.

O chefe das torças alemies ao

desembarcar em Narvik lançou
uma proclamação ao publico da
localidade. Ao que parece, esta
proclamaçfio tinha sido Impressa
na Alemanha antes da partida das
forças expedicionárias c estava re-
dlglda em perfeito norueguês. Dl-
zla o seguinte:''Noruegueses — Afim de opor-
se oos planos britânicos de uma
lnvas&o certo no Noruega, a Ale-
manha teve que so decidir a tomar
a seu cargo a Noruega o a Dina-
marca.

Nossas tropas usam o mesmo
uniforme verde dos soldados no-
ruegueses e n&o vêm como lnlml-
gas. mas somente como lrm&os dos
soldados do norte. Conservarels
vossa liberdade e nós aqui perma-
neceremos somente enquanto fór
necessário para que o Inimigo que
está tentando esmagar a ns todos,
seja derrotado.

Enquanto a populaç&o permane-
cer tranquUa e n&o der mostras
do oposlçfto, nós vos trataremos de
uma forma Justa e honesta, como
verdadeiros lrm&os. Nós nfto'pen-
namos em Imiscuirmos em vossa
vida publica e privada".

. As tropas alemfies mostravam-se
grandemente satisfeitas ao entrar
em Narvik. pois tlvoram uma po-
nosa travessia, com o constante
temor de serem atacados pela es-
quadra britânica. As forças ale-
mfies silo compostas por unidades
navais, terrestres e um tipo espe-
ciai de divisões mixtas. Muitos dos
soldados eram camponetes da Aus-
trla e do Interior da Alemanha «
todos eles pareciam estar em per-
feitas condições de saude.

Teme-se um golpe do Reich no
Oriente Próximo

COM O HTO DE ASSEGURAR O FORNECIMtlN-
TO DE PETRÓLEO 

dações que abalaram a zona
fronteiriça.

Qs exércitos franco-ingleses do
Levante são bastante fortes para
defenderem a região, nias ainda
não estão prontos para empreen-
derem uma grande expedição
longe de suas bases. A força
máxima que pôde sar retirada
da Síria. Palestina e Egito, é de

Estaníbul, 10 (Por Edward
Kennedy, da Associated Press!
— Teme-se que a Alemanha
tente agora um novo golpe na
direção da Europa do Suléste
com o fito de assegurar o for-
necimento de petróleo dos gran-
des campos petrolíferos daquela
região e que são considerados
como de importância capital
para a condução da guerra.

Este receio, que foi demons-
irado em varias círculos, crês-
jeu cum a admissão franca por
parte de numerosos funcionários
anglo-íranceses de que as for-
ças aliadas do Oriente Proxlmo
não têm presentemente poder
euficiente para oferecerem uma
resistência efetiva. Esses funcio-
narlos encontrados pelo escritor
dessas linhas em uma viagem
Ue quasl três mil milhas pelo
Oriente próximo, unanimemente,
admitiram que o exercito estava
longe de apresentar um grau de
«•íiciencla.

Outro fato tfpico da crença
«te que a Alemanha pôde dar
um golpe na direção do Suléste
íoi o editorial do jornal hun-
garo, Magparsag, um dos mais
importantes de Budapeste, que
escreveu textualmente: "Não
resta mais duvida dc que os
alemães estão efetuando, com
grande açodamento, cs prepara-
ti vos para essa ação."

A opinião nesta capital é de
que semelhante operação teria
o ceu êxito parcialmente asse-
Burado pela fraqueza do exer-
cito do General Weygand, bem
como das defesas turcas, que
ainda sofrem os efeitos dos vio-
lentos terremotos e das inun-

Incidente a bordo de um
cargueiro norueguês no

ChUe
Santo Antonlo (Chile) (O. P.)

— Verificou-se na manha de
hoje um incidente a bordo do
vapor norueguês Trond-fen que
tomava carregamento no porto
e cuja partida estava anuncia-
da para ás 21 horas de hoje
para Talcahuana è dali para a
Europa. A tripulação, toda no-
rueguesa, negou-se a embarcar
devido a situação na Escandlna-
via e os perigos resultantes da
mesma.

Finalmente intervelu o cônsul
norueguês que, com as autori-
dades marítimas, solucionou a

_._ _. questão, tendo os marinheiros
200.000 homens, o que é pouco I resolvido embarcar. O . navio
em relação aos exercitas exls-
tentes nos Balcans. As facilida-
des de transportes adequadas
para um exercito aUado, nos
Balcans, de modo a que o mes-
mo ficasse completamente su-
prido, tambem estão longe de
serem suficientes. Os militares
tambem julgam a frota aérea
dos aliados estacionada no Le-
vante, muito fraca em compa-
ração ás possíveis inimigas, não
havendo, portanto, senão uma
interrogação a ser respondida,
é de saber-se se os alemães da-
rio tempo para que o exercito
de Weygand venha a ficar com-
pletamente apto para a luta.

ACMATIffK — Dlspne-lnhal
AjrlAlllv} * um sedativo
Imediato. CASA MORDNO. Ou-
vidor 142. (O 3184

zarpará ás 22 horas, devendo sc-
guir seu itinerário anteriormen-
te estabelecido.

Não se adoptou nenhuma de-
cisão sobre a situação dos na-
vios noruegueses que fazem o
serviço para o Chile" .

O Brasil obteve o primeiro
prêmio na exposição"Ali America"

Nova York, 10 (A, P.) — O
BrasU obteve o primeiro prêmio
na exposiçfio "Ali America", orga-
nlzada pela grande loja "Namm
Store", do Brooklyn, e o Chile
obteve o segundo lugar. A vltrl-
ne do Brasil foi arranjada sob a
dlreç&o pessoal do Sr. Milton
Trindade, gerente do Escritório
de Informações do BrasU nesta
cidade.

A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL
NAS COMEMORAÇÕES CEN-
TEN ARI AS DE PORTUGAL

ROOSEVELT DEFINE, NO-
VÃMENTE, AS ZONAS

DE COMBATE
, WASHINGTON, 10 (».'¦)
— Por motivo da nova si-
tuação no Norte da Europa,
criada pela invasão alemã
na Escandinávia, o presiden-
te dos Estados Unidos publi-
cou, hoje, uma nova procla-
mação, na qual define as so-
nas de guerra na Europa, do
acordo com as disposições
da lei de neutralidade esta.
dunidense.

Segundo a nova proclama-
ção, os Estados Unidos con-
siderarão como. zonas de
guerra as penínsulas escan-
dinávas e de Kola e fecharão
o mar Branco aos navios dt;
bandeira norte-americana, fi-
cando, portanto .inclusos na
proibição os portos de dr.
kangelsk e Múrmansk.

Nesse sentido, estabeleceu-
te uma linha cujo ponto de
partida é o Oeste das ilhas
Britânicas, dirigindo-se para
o Norte até o extremo meri-
dional da ilha dinamarquesa
de Svaldardi no Baltico, for.
mando ent seguida um an-
guio agudo para o Sudeste,
até chegar; ao ponto de 70°
lat. Norte e 44° long. E'stc,
continuando em seguida pa-
ra o Suliatê o extremo da
península, na entrada do
Mar Branco.

O Departamento de Esta.
do informou que a extensão
da zona de guerra para o
Norte ocasionará encontros
navais na região setentrional
da península escandinava.

O presidente Roosevelt
¦adotou a politica de obser-
¦var e -escutar tudp o que dis-
aer respeito õ situação.dos'créditos 

concedidos aos pai.
ses escandinavos. O admi''nistrador 

dos empréstimos
sfederais declarou que, du.
'rante esses últimos dias, ti-
•nha' mantido esses créditos
ma espectativa. Foram con-
cedidos empréstimos ã Dina-
\marca no valor de 10.000.000
de dólares, 15.000.000 ã
Suécia e 1.000.000 ã Islan

Lisboa, 10 (D. P.) — Um edi-
torlal do Diário de Notlcas. lntl-
tuloclo "Lar comum" e escrito evl-
dentemente por seu diretor, 6t.
Augusto de Castro destaca o ía-
to de JA estar nomeada a delega-
çfio brasileira que vlrâ a Portu-
gal representar o Brasil nas co-
memorações centenárias, acres-
contando estar Já quasl concluído
o Pavllhfio do Brasil na Exposiçfio
do Mundo Português.

Realça a significação da oferta
do governo brasileiro da estatua
de Pedro Alvares Cabral a Lisboa,
onde deverá ser lnauguada em
Junho proxlmo."Assim, duas pátrias unem atra-
vés o Atlântico sua alma; estrei-
tando num abraço o passado, o
presente e o futuro duma clvlll-
zaç&o comum"."A participação brasileira, comu
vai «er realizada, fornece a Por-
tugal no data do aniversário na-
clonal português, a crença do que
o BrasU compreendeu em toda. a
.ua extcna&o o sentido histórico

das comemorações.
Em seguida, o editorial diz. re-

terlndo-se A afinidade moral en-
tre os dois povos, afirma que a
visita do BrasU por ocaslfio das
festas do duplo centenário" honra
esta JA velha casa portuguesa an-
de ele próprio, nasceu.

Ae comemorações portuguesa*
assumem, desta maneira, um ca-
rater do festa de famillo, com a
associação da Espanha que, numa
man lies taçfto da cordialidade pe-
nlnsular, envia para a exposição
uma valiosa coleção de recorda*
ções portuguesas existentes em
suas bibliotecas e museus..

Prossegulndo,. o editorial decla-
ra que varias nações amigas es-
tarfio presentes aos festejes do
duplo centenário português atra-
rés suas delegações."Tal representação nfio te roa-
funde, todavia, com a participa-
ç&o do BrasU, que assume, no tu-
pecto moral e material da Exno-
slç&o. do Mundo Português a ím-
p.-rtancla e a realidade de uma'
autônoma representaçio própria"

A. seguir o edltorla focaliza a
reallzaç&o em Novembro do Cen-
gresso Luso-Brasllelro de Historia,
cuja repercuss&o política pode ser
notável, visto as raízes do Bra-
sil mergulharem na própria alma
de Portugal."Apesar do Brasil possuir um
mundo material autentico — con-
tlnua — sua potente realidade es-
tá lndlssoluvelmente ligada ao
glorioso patrimônio histórico co.
munldade ou consangüinidade,
mas existe a possibilidade de uma
verdadeira osslmllaçío dos ele-
mentos espirituais, como o vol
provar o Congresso Luso-Brasllel-
ro de Historia, cujo programa

tem, por Isso,, o mais trancenden-
tal significado".

Concluindo, o editorial diz «er
considerável o papel do Brasil
e . volloslsslma sua constrlbulç&o
nas comemorsções históricas de
Portugal."Celebrando. o nosso passado, o
BrasU enaltece a si próprio, lmor-
tallzando seu próprio geftlo uni-
versai cm Imortal gestaç&o de for-
ça. Glorlflcando Pcrtugol, o Bro

ATUIU AC ai P]atlna lrldlada
AvULllAj ou níquel para ln-
Jeções — Bros» e OIMurc — s&o
produtos garantidos por nossa flr-
jn.a. CASA MORENO. Ouvidor
142. (O 3164

Medidas da Iugoslávia c
da Rumania contra a sa-

botagem no Danúbio
Beríint, 10 (H.) — A "D. N.

B. comunica: "Os governos da
ugoslavia e da Rumanla cor>-
cluram um acordo para se opor
á sabotagem da navegação no
Danúbio. Os ingleses, com elei-
to, tentaram subornar as pilo-
tos danubianas oferocendo-lhes
salários mais elevados se ces-
sassem o serviço, paralisando
assim a navegação. Os gover-
nas das dois paises para enfren-
tarem a situação milltarlsaram
todos os pilotos do Danúbio".
Lisboa desmente o anun-

ciado incidente de
Macau

Lisboa, 10, (T. O.) — Os ru-
mores propalados no cstrangel-
ro sobre um incidente entre tro-
pas Japonesas e portuguesas no
território de Macau são des-
mentidas hoje pelo ministro de
Marinha português. Comunica-
se oficialmente que as relações
entre Portugal e o Japão são
normais e corretas e que no
atual conflito entre o Japão e
a China, Portugal mantém es-
trita neutralidade.
Um prêmio de dez mil

marcos para a construção
dc um novo acumu»"*dor

Berlim, 10 (T. O.) — Os jor-'
nals mais importantes úa Ale-
manha, publicam hoje o anun-
cio do concurso aberto pelo alto
comando do Exercito Alemão.
No mesmo, é estabelecido um
prêmio de 10 mil, marcos, para
a construção dé um novo
acumulador eletro-qulmlco com
matérias prunas alemãs. Os ho-
mens de sciencla, os engenhei-
ros ,os técnicos dos Institutos
dos Estado ou privados, são
convidados a enviarem propôs-
tas para em vez de chumbo, ni-
quel, cadmlo ou mercúrio, se-
Jam empregados outros mate-
riais disponíveis em grandes
quantidades na Alemanha. O

A Itália não tardaria a
intervir militarmente no

. conflito
Roma, 10 (H.l — O Regime

Fascista órgão do Sr. Roberto
Fnrlnaccl, membro do Orande
Conselho Fascista, em editorial
de hoje dá a entender que a
ltalla não tardaria a intervir
militarmente no conflito nu-
ropeu."O discurso pronunciado pelo••Duce" em Orvieto, escreve
aquela folha, não passou desa-
percebido na ltalla. Nesse dls-
curso o Sr. Mussolinl declarou
que nosso pais está doravante
pronta para enfrentar os acon-
teclmentos. Oom essa afirmação
o chefe do governo qulz chamar
á realidade o povo fascista".

Depois de evidenciar que os
países neutros comeram a per-ceber que nfio é permitido con-
tentar-se em vender com lucro
mercadorias aos beligerantes
sem trazer danos á sua lnde-
pendência e liberdade, o Regime
Fascista acrescenta; "Em Se-
tembro ultimo, ou porque o con-
flito tivesse ficasse localisado ou
porque saiamos de um períodode quatro anos de guerra não
foi possivel adoptar outra atl-
tude. Mas .alguns meses de atl-
va preparação bastaram paracolocar as nossas forças arma-
das em pé de guerra. Agora,
devemos ralar alto. Se a hlsto-
rir, impuzer amanhã decisões
mais graves, não estaremos au-
sentes e Isso porque é um absur-
do acreditar qué nosso povo nãorenuncia a um grande futuro e
não participará das transforma-
ções do mapa da Europa e tal-vez do mundo".

Libertada a tripulação do"City Flint"
Londres. 10 (A. P.) — O radiodc Estocolmo noticiou qoe asforças alemães . em Trondheim

libertaram a tripulação de presaretirada do cargueiro americano"City of Flint" e internada pelogoverno da Noruega ha coisa deuns cinco meses. O "Cltv ofFlint" foi devolvido i tripulação
norte-americana depois qne os
cantores alemães entraram em
águas territoriais da Noruega.

A ação dos "destroyers" 
britânicos ao lar do Norte

DECLARAÇÕES DO SR. CHAMBERLAIN NA
CAMARA DOS COMUNS

Londres, 10 (H.) — Durante aaoisáo do hojo no Camara dos Co-mutu, o Sr. Chamberlain, a pe-dldo do Sr. Attlce, chefe da opo-
slç&o trabalhista, fez as seguin-
tes declarações sobre a aç&o dosdootroyers britânicos no Mar do
Norte: "N&o è pensamento meufazer hoje uma declaração geralqualquer sobre os aspectos navaisda guerra e espero que o primei-ro lord do Almirantado poderá,amanhi, fazer á Camara declara-
ções' mala completas sobro o as-sunto quando se doverá ter ln-formações mais detalhadas.

A Camara desejará, entretanto,
tomar conhecimento do relatório
que acabo de receber sobre a vlo-lenta aç&o dos destroyers Ingle-ses contra as forças navais germa-nicas em Narvik, na manhA dehoje. ¦

Segundo ease relatório, cincodestroyers ingleses subiram ofjord e atacaram seis destroyers
germânicos do ultimo. tipo o dosmols potentes, apoiados. Igual-mente pelos baterias costeiros «
Íielos 

canhões recentemente alins talados.
O destroyer Hunter foi posto a

pique o Hardy ficou t&o seria-mente danificado que foi levado areboque para a costa, onde enca-lhou. O Hotspur floou seriamentedanificado e o Hostility levemen-te atingido. O ultimo navio, oHavoc,' n&o sofreu danos.Depois de uma aç&o dos maiscorajosas contra uma força su-
perlor, composta de navios maisImportantes e mais modernos eem presença do fogo da artilha-rla costeira, o Hotspur, danifica-do, retirou-se protegido por doisoutros destroyers.

O inimigo n&o parecia tentadoa persegui-lo. Um destroyer ger-manlco de 1.600 toneladas foitorpedeado e, ao que parece, foi a
pique, e trís outros foram deixa-

MEIAS ELÁSTICAS _)M.
em tecido de seda ou algod&o —
CASA MORENO. Ouvidor 143.
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'A INYASAO DA ESCANDINÁVIA E' CARÂCTE-
RISTICA DA TÉCNICA DE HITLER"

O MAJOR ANTHONY ÉDEN CONDENA AATITUDE GERMÂNICA
agora segura contra a ameaça datirania nazista se n&o estiver dls-
posta a pegar em armas e aliar-
íf,.f°m outras aílm de aniquilarHltler e contribuir paca que denovo volte o imperar a decênciado mundo.

sil tambem glorlflca a si próprio . ,,
oor ser Portugal a pátria da m&e- I concurso será encerrado no ala
pátria brasileira". 1." de Janclro.de 1941.

Hitler está ressuscitando o seu
sonho de forçar a passagem para

o Norte da França

"OS ESTADOS UNI-
DOS DEVEM TRATAR
DE POR A SUA CASA

EM ORDEM"
Washington, 10 (A. P.) — "A

nova lnvas&o alemi pareoe-me do
tipo daquilo a que me referi na
advertência ao Congresso recen-
temente. Isto < de que "a Euro-
pa se veria num incêndio ao vir
da Primavera." Os Estados Uni-
dós devem tratar de por sua casa
em ordem antes que os faíscas
desse Incêndio cheguem ao be-
mlrferlo ocidental..."

Com essas palavras se referiu
,. , ... aos últimos acontecimento» da

dia, garantidos pelo Banco Europa o Oeneral Oeorge Marshall
^Exportações e Importa- fg-r* 

*gjjggfefg£&
ppg*j eco sanado visito» o au*fl.

rarls, 10 (D, P.) — O Estado
Malc- dos exércitos aUados dedl-
cou hojí, preferencialmente, sua
atenção a todos os setores torres-
tres da Europa, convencido de que
o ousado gesto da Alemanha na
Escandinávia pôde-ter. oomo obje-
tlvo principal ocultar as mano-
bras ds üma possível grande ofen-
slva cm outra.parti.

Nos Balcans e ná fronteira ale-
m& com a Bélgica e a Holanda
oí observadores aliados ertsrcem
vigilância com g.-ande atenç&o, Já
que se torna evidente que a Ale-
manha realiza preparativos' para
algumas operações de grande lm-
portancla, cujo verdadeiro caráter
ainda n&o sc conhece.

A press&o diplomática qus Mor-
llm exerce sobre a Rumanla. a
Hungrla( a Bulgária e a lugosla-
via paro <?ue autorizem as. auto-
rldades militares alem&e.s a exerça-
rem funções policiais no Danúbio,
em; vista da pseuda tentativa brt-
tanlca de sabotage A nàvegaç&o
pelo rio, é considerada nesta capl-
tal como umo arma utilizada, polaAlemanha para prosseguir' nom
seus p'onos nos Balcans,' Em elr-
culos franoasés dlz-so qúe os ale-
m&es forjaram completamente. o
complot de sabotage, ao qual se
deu ampla publicidade, utilizando-
o agora para procurar qbter poi,-
çõns estratégicas nos quatro pai-ses danublanos. ¦
. Os ultimes despachos da Rolan-
da e da Bélgica Indicam que esta-
vam. sendo concentriCes forr>s
alemies nas fronteiras desses pai-ses.

Os observadores militares aiu«-
ditam possível que o Sr. Hltler
esteja reauscltando seu sonho da
procurar forçar a passagem para u
norte da França, através esses pai-ses. Em círculos oficiais franco-
ses desmentiram-se categorleamen-
to as Informações dadas' A noite
passada pelo radio alem&o de quea Bélgica e a Holanda estavam
gravemente preocupadas pela ln-tenç&o l dos aliados de Invadir oidois países para chegar A Alemã-
nha por terra. .Nio houve nenhum fato nos ul-timos dias na frente ocidental.
que Indicasse que o Estado Maior
projete realizar alguma operaç&o
Imediata. Continuou o fogo de ar-
tllharla. n&o .tendo havido, porém.Intenalfleaç&o de operações, de
molde que sa pudesse acreditar na
preparaç&o de uma ofensiva.

Na maioria dos setores da fren-
te, reinou o máu tampo, o queporallzou as ações, salvo a da or-tllharla. Esta sltuaç&o leva o Es-ts»do Maior & recear que os planosdo chanceler Hltler contem alftumdramático golpe nos Balcans parao qual preparou o terreno cuida-
dosamente, enquanto a atenç&o domundo s« concentrava n» Essan-
dlnavla.

Tlm estudo objetivo di sltuaçtorevela quo o poslçio &lem& i com-
pleawncnte tostarei na Noruega,.

Com os poucos contingentes de-
sembarcados e frota encurralada
nos portos, Hltler n&o poderá, de-
clara-se, enviar novas forças para
submeter a Noruega. 03 ob-^.-va-
dores militares franceses predizem,
portanto, que a sltuaç&o norue-
gueza ficará esclarecda ao cabo
de breves dias e que então se co-
nhecerA o verdadero propósito da
campanha escandinava.

Londres, (V. P). — o major
Antony Éden, ministros dos Do-
min los em discurso pronunciadoesta noite declarou:"A guerra atual é uma guerrade agressões que se sucedem. O
apetite nazista nâo conhece a sa-
tlsfaçâo e aumento quanto mais
se alimento. A lnvas&o da Escan-
dlnavla è característica da técnl-
ca de Hltler. Os dois pequenesEstados vlslnhos foram apontados
como vitimas de uma ameaça ex-
terna que nâo existia e devora-
dos, enquanto se assegurava ao
resto do mundo que tudo Isto só
tinha por objetivo a proteç&o dos
vitimas.

Mais uma vez, países livres cujo
unlco crime era serem pequenosforam desapledadamente atacados
o Invadidos com cínica brutalldo-
de, quo n&o conhece paralelo na
Historio, salvo, infelizmente, na
historio contemporânea.

A estes, o nosso pais só pod«responder de uma unlca manei-
ra:

Com a decls&o lnamovlvel de
exterminar o nazismo e tudo aqui-
lo que ele significa. A .causa da
Noruega e da Dinamarca é neste
momento a nossa a causa « não
poderá haver paz alguma, para a
Or& Bretanna nem a minlma dl-
mlnulçâo dos seus esforços até
que seja restabelecida a lntegrl-
dade dos seus territórios e en-
quanto n&o se tenha restltuldo a
liberdade a estes dois países.E' possível que a atitude de Hl-
tler nas terras nordlcas, ofereça
até vantagens estratégicos aoa
Aliados e que esse seu ultimo ato
desesperado seja fruto da situa-
ç&o ongustloea em que ele se de-
bate.

A mesmo hipocrisia ajustada
convenientemente aos fins visados
serviu tambem de pretexto paraa invae&o da Áustria e da Tche-
coslovaquia e da Polônia.

Estas pequenas nações nordlcas
sempre pugnaram, tanto quantonos, por todas estas coisas queHltler procuro destruir: a llber-
dade e a autonomia de governo,a tolerância racial e reUglcca, a
igualmente perante o direlío ln-
ternaclonal, a ordem e a decen-
cia. *

Sempre considerei veleidade
pratenne-.--.re menospresar a força
e o valor do adversário e por Isto
nunca quis dissimular a minha
convlcçío Ce que esta luto será
bem árdua e, talvez, multo demo-
rada. Os acontecimentos destes
últimos dias servirão para tem-
peror a . firme determinação do
povo britânico estlmulando-o a
realizar os mais Ingentes esfor-
ços.

Os últimos acontecimentos ser-
viram tambem para demonstrar
que naç&o alguma pode sentir-se
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Um homem cum saude peneira atra sem-
pre disposto porá o trabalho; a dessa boa
disposição resulta que o trabalho s* toma
cem por cento produtivo
Mas não é de esperar, uma tal dispôs*
ção, de quem sofre dos rins • da bexiga.
As dores locais, as micções ardentes e
difíceis, a formação de areias e depôs»
tos tornam a vida um suplicio.
Felizmente existe à mão o remédio pre-videncial: HELMITOL de Bayer. A sua ação
sobre o aparelho renal e rápida e se-
gura. limpando e desinfetando os rins,
HELMITOL garante o bem-estqr atual e uma
velhice sana e livre de achaques.

^flELMITOL
LIMPA F. DFfjINF-F-TA Oi RINS
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Condenados novos co-
munistas belgas

Bruxelas. 10 (T. O.) — O Trl-bunal militar de Lyon, condenoua um grupo de cinco membros doPartido Comunista, por tar reall-zado propaganda derrostlsta. As
penas v&o de dois meses a trísonos, com multas até mil francos
e a perda dos direitos civis porcinco anos. Outro grupo de setecomunistas foi tambem condena-do pelo mesmo motivo. Um delessofrerá a pena de um ano de pri-'s&o com multa de 100 francos,enquanto os demais, foram con-
denadòs a oito meses de prisão eA multa de elneo francos.

Um plano para o con-
sumo do açúcar na

Dinamarca
Copenhague, 10. T. O). —

Com o objetivo de assegurar o
aprovlslonamento de acucar na
Dinamarca, o Ministro do Comer-
cio dinamarquês apresentou no
Parlamento um plano provisório
para o consumo de açuca?. Este
plano tem o caráter de um proje-to-lel e prèvé poderes para que o
ministro possa controlar toda a
exportaç&o e lmportaç&o de açu-
car.e derivados. O ministro ficou,
tambem, autorizado para aumen-
tar o preço da remolache. açuca-
relra par» 350 "oere".

Dois planos para o pro-
jetado Banco Inter-

Americano
Wasfctnijrfon, 10 (A. P.) — A

sub-comlss&ò flnancolra Inter-
Americana aprovou dois planos
para o projetado Banco Inter-
Americano, planos esses que per-
mltlráo &s nações menores faze-
rem o pagamento Inicial necessa-
rio para se tornarem, membros do
Instituto. A Comlss&o plena exa-
minará Sexta-feira as novas pro-
postas. Segundo os emendas pro-
postas, o pagamento inicial terá
que. ser de 35 por cento do total
de cada pais. Um dos planos hon-
tem aprovados estatuo o pago-
mento dos 35 por cento no prazo
de um ano e o restante em duas
anuidades mais tarde. O outro es-
tabelece a entrega de um adlclo-
nal de 33 por cento um ano apôs
o pagamento. Inicial, sendo mais
tarde entregue - o Testante, de
acordo com ¦ parcelas determina-
das. Ambos os planos se aplica-
r&o aos países sob rubricas do
contrlbulç&o "entre melo mllh&o
e um e melo mllhilo de dólares".
A sub-comlss&o tambem aprovou
o estabelecimento- de filiais do
Banco na America Latina.

O Intercâmbio, comercial
uruguai-brasilciro

Montevldéo. ÍO, <T. O.) — O
importante dlano "La Manam",
ocupando-sa do intercâmbio co-
merclal uruguaio-brasilelro, dis
que este dever* ser um dos fà-
tores' mais importantes, do co-
merc!o sul-aniericano, porque os
múltiplos fatores creados pelas
diferenças dé produçfio e pelas
facilidades do trafico entre am-
bas 00 países, determinam a este
respeito . as mal-; • auspiciosas
perspectivas. ¦ Contudo, segundo
o referido jornal, ainda nfio se
chegou a um resultado decisivo,
devido As barreiras, pouco me-
nos que intransponíveis, que 03
Interesses econômicos de ambos
os Estados levantaram.

O menclonado. diano termina
afirmando que é necessário che-
gar-ss a um desenvolvimento
desse. Intercâmbio comercial,
ajustando-o pelo menos ás con-
dições' que subsistem atualmen-
te no comércio internacional.

Os créditos concedidos
pelos E.E. Unidos aos
países escandinavos
Washington. IA (T. O.) — Logo

depois de seu regresso a Wa?-
blngton, o presidente dos BC.
UU.. Sr. Roosevelt oromoveu uma
demorada conferência com os sub-
secretarias do Estado, Sr. Sumner
Welles. no curso da qual falou-se
doa Creditas eonoedldo* pelos EE.
UU. so! poioes escandinavos. Nno
se dec!dlu rrc«t& reontfto. se serfto

dos seriomonte atingidos pornossos torpedos e em chamas.
(Aolamcçdes) .

N60 deixo de ser Importante ••
fato do terem nossos navios afun-
dado seis navios mercante que.segundo Indicações, transporta-
vam abastecimentos para o expe-dlç&o germânica (Aclamações) ,Duranto o regresso, nossos dos-troyers encontraram o navio ale-m&o, Raven/eld, transportando
munições de reserva para as for-
ças germânicas desembarcadas.
Esse navio foi destruído o expio-
dlu. (Aclamações prolonjfodas).Em seguida, o primeiro minls-tro forneceu detalhes sobre o
programo parlamentar do ama-nhft. Debates publlcos ser&o tra-vadoa amanhft sobre ob recentesacontecimentos e sobre o prosse-gulmcnto da guerra. A sess&o se-ereta e os debates sobre a guerraeconômica ser&o adiados.

"Mas ch-cun.stancias modifica-das como estilo presentemente,n&o propomos quo os dobatos doamanhft sejam travados cm scísSoseci-cta", declarou o Sr. Cham-berlaln. O major Attlo aprovouesse ponto do vista cm nome dnoposlçfto trabalhista.
DECLARAÇÃO DE LORD STA-NHOPE NA CAMARA DOS

LORDQ

Londres, 10 (H.) — Lord Sta-nhopo fez hoje, á tarde, no Co-moro dos Lords. uma declaraçftosobre a batalho de NarvlcK, lden-tico á que foi feito pelo primeiroministro na Camara dos Co-muns.
Um porta-voz do governo acres-oentou: "E' absolutamente certo

que causamos pesadas perdas acinimigo duronte a batalha nava!dc Narvlck".

LORDE HALIFAX FALA SOBRE
OS ACONTECIMENTOS

NA ESCANDINÁVIA
E acusa o Reich da violação de todos bs prlncipios da lei internacional

^íWKfres, 10 (H.) — lK)rdc
Halifax pronunciou, heje, numalmoço promovido pslo Comitê
Nacional de Defesa do Interesse
Publico, um discurso, a que asituação internacional criada
pelo sacontcclmentos da Escan-
dinavia deram particular relevo.
Entre as personalidades presen-tes, achavam-se o presidente doComitê. Coronel t,. Nathan: onovo Governador Geral do Ca-
nada, Conde de Athlene; cm-baixadores e ministros de quasltodos os pafses acreditados jun-to á Corte de Saint James; oEmbaixador inglês em Moscou; ochefe da Marinha britânica. Slr
Dudley Pound, e vários membros
das Câmaras dos Lordes e dos
Comuns.

Iniciando sua oração, Lorne
Halifax dsclarou que a situação
militar ainda era obscura e quese tornava impossível pretenderum conhecimento completo do
que se passava. Ignorava —
disse — se tinha ou não fun-
damento a noticia de que a No-
ruega se prepara\-a para nege-
ciar um acordo com o Rsich."Se. porém, — acrescentou —
tal informação se confirmasse,
os governos aliados considera-
riam esse acordo como um ato
de fraqueza da Noruega, e. em
conseqüência, não modificariam
sua decisão do opôr-se a que o
poder estratégico alemão se cs-
tendesse pelo mar do Norte e
pelo Atlântico."

Referindo-se à Esquadra m-
glesa. Lorde Halifax declarou:"Podeis estar certos, confiados
em mim, de que a frota não
permanece inativa. A respeito
de sua atuação, serão dadas,
sempre, todas as informações
compatíveis com o interesse pu-blico. Creio poder adiantar,
mesmo, que o primeiro Lorde do
Almirantado tenciona fazer de-
claràções sobre esse assunto,
amanhã, no Parlamento. Não
podemos J ul g a r. exatamente,
qual tenha sido o motivo queinduziu a Alenjanha a levar a
guerra á Escandinávia. Esse ato
pode bem ter sido determinado
por qualquer fraqueza de ordem
interna, da qual nâo tenhamos
conhecimento: mas o que se
pôde assegurar, desde lá, é oue
a Alemanha não tirará vanta-
gens dessa aventura."Julgo que o; Estados neutros— prosseguiu Lorde Halifax —
poderão tirar ensinamentos des-Sès acontecimentos, a Franca ea Grft Bretanha teriam podido,não importa em que momento,
no decurso destes dez meses,ocupar na Noruega, tal portoou tal base, que preferissem.Muita coisa não aconteceria, seisso fizessem, e se os Estadosneutros pedissem auxilio emtempo e não deixassem parafaze-lo quando seja muito tarde
para a sua eficiência.

O fato de serem, dentre os
pafses vizinhos da Alemanha,
escolhidos os mais fracos paraobjeto de agressão, está deacordo com a conduta clássica
dos tiranos, que exercem sua
força sobre os que não têm re-
cursos de defesa. Ao Rsich não
importou que houvesse assinado
com a D.'namarca, ha apenas
dez meses, um tratado de não-agressão, em- virtude do qualnenhum dos dois países recor-
reria á guerra contra o outro.
Por seu turno, a Noruega teve
o cuidado da não propiciar á
Alemanha, aualauer ensejo paraviolência. Concíue-se. pois, quenem os pactos dc não-agressão,
nem a ausência de provocaçãotêm ; valor para a Alemanha,
quando ela decida em contra-
rio." .

Acusando o Reich da violação
de todos os princípios da lei
internacional, exclamou Lorde
Halifax: "Não era possivel acei-
tar indefinidamente essas. Inju^-
ticas e atentados flagrantes.
Eis porque os aliados se decidi-
ram a estabelecer campos de
minas nas zonas oue lhes pare-ceram indicadas. Não creio queo próprio Dr. Goebbels. apesar
de sua vasta experiência em ma-
nobras nos domínios da creduli-
dade, esteja convencido do queo mundo aceita as razões am-e-
sentadas para a invasão da No-
ruega e da Dinamarca — ra-
cões qus não foram outras se-
nSo o sacrifício da lndependen-
cia dos dois pafses. Ao m4nis-
tro dos Estrangeiros da Norue-
se. assistiam, pois. motivos paraafirmar, como afirmou, que os
aliados nunca tiveram a inten-
ção de praticar a ação efetuada
pela Alemanha."

Adiante. Lorde Halifax assim
se externou: "A conduta da
Alemanha é, na realidade, a do
indivíduo que, atacado de hldro-
fobia ou de loucura, assassina,
procura morder ou abater todo
aquele que passa ao seu ai-
cance."

E. continuou: "Se a França e
a Grã. Bretenha tivessem neces-
sidade de qualquer coisa para
reforçar a sua resolução inicial,
os atuais acontecimentos lh'a
teriam fornecido. E' evidente
que esta guerra não é apenas
uma luta entre beligerantes e
que os seus resultados não afe-
tarfio senão a eles. Cada vez
mais se torna certo que do de-
senlace do conflito depende não
somente a sorte dos que se
acham empenhados na guerra,
mas d: todos os povos que
amam a liberdade e desejam
conservar sua independência.
Este ultimo ultrage dsve ter de-
siludldo quantos ainda acredita-
ram, ha pouco, que a Alemã-
nha pudesse ass'.nar urna pas
justa. Eu, de minha parte, nunca
acreditei nisso. Porque a paz

IncriIfdSTcír&tsdS» iscisidlããiõs I <!"« *, « nosso objectivo, tem
na zona bellc» do Kuropa. na qual sido claramente definida varias
os barcos r.or u-anwrlcsnc» nfto' vcxes: resiituir a liberdade aos
tem p»rmlf»»o Bg» J_\ü*hHiaM..-_Bgggl^«a fera»,. H^.Alg»gi^gÍgl&ra AJffigBSfe)»'

nha, cruelmente despojadas de
seus territórios, c libertar a Eu-
ropa da ameaça da domiliapâo
nazista, sob a qual vive hoje".

Salientando que ha, de um
lado, os que desejam que os
aliados declarem guerra â Rus-
sia e, de outro, os que sâo ía-
voravels a uma politica de
aproximação com Moscou, aflr-
mou Lord Halifax: "Examine-
mos este asunto, nào reoordan-
do os ataques, á Polônia e á
Finlândia, ataques não provoca-dos, mas á luz do que, a meu
parecer, deve continuar awio
nosso fim principal, isto é, a
derrota da Alemanha."Combatemos uma nova fi-
losofia — uma filosofia que,
por mim, considero horrível —
a filosofia quo repele todas as
verdadss básicas do que cha-
mamos civllisação, a qual foi
imposta a um grande povo, sob
o rotulo de renascimento nacio-
nal, por um grupo de homens
completamente dsstituidos de
escrúpulos e ardendo da sede de
podsr. Com esse programa, elas
vêm, ha alguns anos, transfor-
mando em maquinas os cida-
dãos alemães, e anulando-liie:;
todas cs predicados humanos
que a familia e a igreja cristã
preservam. Eles se assemelham
pelo seu estado ds espirito,
àqueles grandes destruidores da.
Iiistoria, que desciam das re-
glões aonde nâo havia chegado
ainda a influencia civilisadora,
de Roma. So os nazistas repre-
sentam a força negativa de des-
truição, nosso dever é represen-
tar as forças construtivas, que
terão de prevalecer. O nazis-
mo, tal qual se nos revela, é
tão hostU ás forças espirituais,
representadas pelo cristianismo
e pelas grandes religiões, que
todo o mundo está, igualmente,
interessado em impedir a sua
expansão. Nós, da geração
atual, temos o dever de defen-
der todos os valores de que so-
mos guardas o sem os quais
toda a esperança do progresso
será, para sempre, banida do
mundo".

CHURCHIL FALARA HOJE
EM NOME DO GOVERNO
Londres, 10. (H.) — O sr

Wlston Churchill, primeiro Loro
do AUmiro-ntado. será o prlnc'.-
pai porta-voz do governo nea
debates de amanhã na Camara
dos Comuns,

Embora não seja certo, acre-
dita-se que o primeiro Minis—
tro Chamberlain tambem inter-
virá nas discussões.

Major Attlee, chefe da opo-
sição trabalhista, e o Sr. Ale-
xander. antigo primeiro Lord
do Almirantado do governo la-
borista, e ainda Sir Archlbald
Sinclair serão os principais ora-
dores da oposição.

SACOS DE BQ&RÂCHÂ
— Paro aguo quente ou gelo —
Todos c« tamanhos e preços —
CASA MORENO. Ouvidor 142.
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Os grandes danos cau-
sados pelas inundações

na Turquia
Stamboul. 10 (T. O.) — rtes

mais diversas partes da Turquia,
vâo chesando Informações sobre 03
grandes"dano6 causados â agrlcul-
tura do pais peles Inundações,
Devido ks Incessantes chuvas, vo-
rios rios do interior do pr.ls trans-
bordaram de eous leites. Os maio-
res' danos, segundo se anuncia, se
d«ram na Thracla. nos arredores
de Edlrne. O trafego ferroviário
entre a Turquia e a Europa, vem
-=ndo feito com sp-ancles dlflcul-
dades e atraso. Naa cercanias de
Tschataldscha descarrilou o com-
bolo, proxlmo o Edlrne, 1.300 ca-
sas se acham cercadas1 pela agua,
170 forom destruídas e 180 ou-
tras estão para ruir. NSo ha qus
lamentar vitimas humanas nem
animais, pois puderam ser postes
o salvo em tempo. NAo ío! possi-
vel ainda se fazer um calculo des
danos materiais.

Partiu para Roma o Minis-
tro da Propaeanda às

Rumania
Bucarest. 10, H.l — O Ml-

nistro da Propaganda -Nacional,
Sr. Gulresco. seguiu. Quarta-
feira, pela manhã, para a Ita-
lia. afi mde assistir á inaugura-
efio da ExDoslção Internacional
de Milão, de que a Rumania
tambem participa. Depois da-
quela solenidade, o Sr. Gulres-
co irá a Roma. onde perman«.-
cera durante dois dias.

Suspensas as licenças
para todo o exercito belga
..Bruxelas. 10 (T. O.) — A
Agencia Belga informa oficialr
mente que as autoridades mill-
tares ordenaram a suspensão dej
licenças para todo o exarcit»n
belga. As licenças atualmente:
gosadas não são afetadas pelas
novas medidas.

O Soir anuncia ter ouvido no.
Ministério de Defesa belga níoj
correspondem á realidade as]
versões que foram veiculadas a|
respeito da suposta proclama-
cão da mobilisação geral da'
Bélgica. 1
O Chile está elaborando o'
programa para a recepção*

da esquadrilha peruana j
Santiago do Chtie. 10 (H.> —

Está sendo esperada no dia 30
do corrente, no aerodromo desta'
capital, a esquadrilha peruana
aue realiza o "rald" de "Biv».*
Vontade e Confraternização^
pelos pulses da America do Sul.

Os ministros das Relações
Exteriores e da Defesa estao'
preparando o programa de Xaaa
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Notas Sociais
Diplomacia

comunica-noa o Consulado aeral de
Costa Rica que acaba de partir nara
esta Capital, por avl&o, o Ministro
P,_iiíi»oten-isrto de Costu Bica no Bra-
Ali, Or. Manuel Francisco Jlmen._. que
(oi tambem designado para cer um doa
m_m%.o. da Oomlsê&o Inter-«morloa-
na de Neutralidade, quc ora «e reúne
no Rio d» Janeiro.

Comemorações
Completando o 10" aniversário de•ormatura. os engenheiros civis que ter-

minaram o curso da Escola Poli técnica
do Rio de Janeiro em 1820 vfto, no pro-
xlmo Sábado 37 do corrente, comemo-
rar a auspiciosa data oom a realiza-
v&o dc um almoço de contra te rnltaçflo,
bem como outras cerimonias.

A lista de adesftcs encontra-se na
¦portaria do Clube da Engenharia.

Reuniões
O conselho Diretor do Clube do En-

senharla reune-se hoje, ás 17 horas. —
Ordem do dia: — Assuntos de interes»
se geral.—— Sob a presidência do Dr. Al-
berto Pires Amarante, reunlr-se-ft ama-
nhâ. em aessfio plenária, o Rotary
clube do Rio de Janeiro.

Para esta sessSo, em que o ri-tarj
Clube festejar-, solenemente, o 50° do
Dia Pan- Ame rlcano. são convidados 's
honra do Rotary. S. Excia. o Mlnis-
tro Osvaldo Aranha, todos oa Repre-
«entantes dos Palies Americanos assim
eomo oa membros da Comlss&o de In-
teramerleana de Neutralidade.

—- Realiza-se no próximo dia 15,
por ser 14 Domingo, a primeira _e_sfto
ordinária do Instituto Histórico do cor-
rante ano, sob a presidência do Senhor
EnibaJxador Dr. José Carlos de Macedo
soares.

Na mesma sess&o o soclo efetivo Co-
ronel Antônio Leonclo Pereira Ferra.
fará. uma conferência sobre o "Dia da
America", e quanto ao qul nqu a ses! mo
aniversário da Unifio Pan-americana.

Hom.nagens
Paasa no.e a data natallcla do Dr.

Osvaldo PUlar. Receberá o conhecido
clinlóo, Justas e merecida» homenagens
de seu* coletas e amigos.
Aniversários

Srta. Alda Siqueira, filha do Desem-
bargador Oaldino de Siqueira.
Nascimentos

Aurea Esteia é o nome que na
pia batismal receberá a primo-
genita do casal Dr. Vlrlato de
Sousa Cruz-Stael Almeida Cruz,
nascida a 4 deste mês.

Aurea Esteia é a primeiranetinha do nosso prezado com-
panhèiro de redação Dr. Pedro
Timóteo do Almeida Couto e de
sua esposa, D. Esteia Tavora de

Almeida Couto, que estilo jus-
tamente jubllosos pelo feliz
evento.
Casamentos

fc.iotuou.se no dia 8 do corrente, e
casamento do Dr. Luís de Freitas Onl-
marães. oom a Srta. Hilda Navarro
Lei tio.

O ato realizou-se na residência aos
pais da noiva — Cônsul lldefonso Na*
varro Lelt&o e D. Maria Antonleta Va-
lincq Navarro Lelt&o — A rua HolI-
var n. 07, e u cerimonia religiosa, na
Igreja de santo Inácio, & rua S&o cie-
mente. Ar. onze horas.

Foram padrinhos do noivo, no civil,
seus tios paternos Dr. Jeronlmo de
Freitas Guimarães e D. Maria Clara
Oulmar&es Cruz e, no religioso. iur
m&e, D. Carmen Ribeiro de Castro de
Freitas Quimarfie» c aeiií tios maternos
Dr. Dento Jo_. Ribeiro de Castro e
capltfto Artur Ribeiro de Castro.

Foram pndrlnhos da noiva, no civil,
o Dr. Ricardo df Almeida Rego a se-
nhora e Francisco Macedo e senhora e,
no religioso. Dr. Esparldiâo de Carva-
lho e senhora e ieus pais.
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Festas
Pelo transcurso, hontem, do natalicio

da menina Maria Lucla, filha dò oasal
Ollvar Lira, a aniversariante brindou
suas aMlgtilnnas com lauta mesa de
doces.
Viajantes

Acha-se no Rio em sorvlço da Adml-
nisir-.&o Publica, o Sr. Darci Tupi
Caldas, diretor da Receoedorla Federal
em S&o Pauto.
In memot-iam

Serft Inaugurado no próximo dia ifi.
as 10 noras, no cemitério Sáo Jofto Os-
tista o mausoléu do Almirante Alexan-
drlno de Alencar, mandado construir
oelo Governo Federai.

O ato de inauguraç&o será solene,
devendo discursar, durante o mesmo os
Ministros Francisco Campos, Armando
de Alencar e a Comandante Cario.-)
Carneiro.

CONDE; ir l_li - l*u_s_ a 39 do col*
rente o í>u° aniversário do Conde D'-Eu,
marecnal do Exercito Brasileiro c um
dos bravos da campanha do Prata.

Homenageando esse vulto histórico, s,
instituto Brasileiro de Cultura decidiu
dedicar & sua memória a «esa&o que
realizará no _rox!mf* dia 27. estando ln-
dlcado para Talar sobre a personall-
dade do ilustre vildndn, n Sr, Sérgio
D. T. de Macedo.

Escolha o seu perfume elegante
na mais elegante das perfumarias !

CASA BAZIN
V. Ex. visitando a CASA BAZIN, á Ave-
nida Rio Branco, 134, encontrará as mais
ricas creações dos mais famosos perfumis-
tas mundiais
BAZIN

CARON
CS ANEL

D-ORSAY
GAixy

GVERLAIN
HttJBIGANT

JEAN PATOU
LALAQUE

LANVIN
LUCIEN LELONG

MOLYNEUX
WORTH
YARDLEY

ETC.
A CASA BAZIN tèm a disposição de V. Ex.um fascinante "stock" de elegantes e aris-tocraticos presentes para as festas deNatal e Ano Novo.

E' sem igual em distinção e gosto a varie-dade que possue de finíssimos vapori-zadores e guarnicões de cristal para toi-lette, pentes, caixas esmaltadas, estojosde unhas, perfumarias, etc.

X. "á^JfS^1 e PARFUMS /
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fo.TGjtB-vmiofà*) 2____y______§'

P R F-4
RADIO JORNAL DO BRASIL

(940 Klloclclos)

HOJE

A'_ 7,30 lu.. Jornal da Ma-
nh_: ás 8 hs., Hora de Juiz
de Fora; as 9,00 hs., Suple-
mento musical (exclnslm-mente musica brasileira); ns
11.00 h»., Programa do Almo-
ço; ás 12,00 hs.. Saudação:
ás 13,30 hs.. Noticiário; ás
16,30 hs.. Através dos fispor-
tes; ás 17.00 hs.. ProRrama
do Jantar: ás 18,00 hs.. In-
vocação do Anselus: fts 10.00
Palestra de Monsenhor Or
Henrique de Ma-mltifie*-; as
19.10 hs.. Programa Cosmn-
nntlta; ás 20.00 hs„ nora dn
Brasil: ás 21.110 hs.. proera-
ma de Estúdio.

PROGRAMAS ESPECIAI8
A's 8.00 hs.. HORA

tVTZ DE FORA.
DE

No Pare Royal
Em seus varios departamentos

V. S. encontrará: vestuários paracrianças: llngerle e malharia parasenhoras, roupas para banho demar, meias, cintos e mcxlelado.es:vestidos e confecções em geral pa-ra senhoras, bobas, perfumariasarmarinho, sedas e demais teci-aos: artigos de cama e mesa: ca-mlsarla o gravatarla para homens,etc. etc.
ABRINDO V. 8. OM CREDITO

_.,_ COMP*SNSADORA. estará ha-bllltado a comprar no Pare Royal
pelos preços correntes e«rasar em suaves presta-ções mensais.

PEÇA INFORMAÇÕES:

A COMPENSADORA
R. QUITANDA, 59

SECÇÃO DE BRIDGE
O jogo de flanco contra um contrato de sem-trunfos é

O jogo de flanco contra um entra to de sem-trunfos é
conduzido ,em regra, por uma das formas seguintes:

1) Possuindo os atacantes um naipe comprido, eles tra-
tam de flrma-ló o mais depressa possível, antes que o car-
teador consiga estabelecer as suas vasas ganhadoras po-
tencials.

2) Não tendo comprimento apreciável em naipe algum,
os atacantes procuram derrubar o jogo mediante a conquis-
ta de 1 — 2 vasas em cada naipe.

No primeiro caso, a linha de ataque a ser adoptada é
de uma simplicidade palmar; no segundo, porém, é bem
mais complicada, exigindo, por vezes, multa perspicácia e
previsão. _ _ ¦_,

O principal cuidado da dupla atacante, em se tratando
de u'a mão deste ultimo tipo, é o de impedir que o decla-
rante possa aproveitar uma longueur porventura existente
no morto. Multas vezes essa tática exige o sacrifício de uma
vasa certa. Vejamos, por exemplo, o _aso abaixo:

A 5
8 7 «
7 '

DTMISi

9 Z
*f *< 10 9 Z

V 8 3
R

O
N

S
E

V 10 8
*t '-' 5 3

-4
842

7 I

D 6 4
<T . R 4

\ R 10 6 2
7 8

leilão :
Sul (dador)

ouros
S. T.
S. T.

Oeste
passa
passa
passa

norte
paus
paus

passa

Este
pasa
passa
passa

Oeste sai com o duque de copas, Este entra de valete
e Sul faz a vasa com o rei, puxando, ato conitnuo, o sete de
paus. Oeste, tendo o casal seco, é o obrigado a ganhar a
vasa, servindo Este o duque.

A' primeira vista parece que a melhor volta de Oeste è
em copas, pois com essa jogada levantará duas vasas na sua
mão. Contudo, bem analisada a situação, Oeste deve com-
oreender não ser. aconselhável a continuação no naipe em
fiuestão. Com efeito, ao pegar a mão com o az de copas. Sul
nersistirá em naus, firmando consequentemente esse naipe.
Depois de batidas as duas cooas mestras, Oeste terá que
ceder a mão ao declaranfe. e é de supor que, nessa altura,
o carteador 1á tenha vasas ganhadoras em numero suficlen-
te para poder cum_rlr o jogo prometido.

Por outro lado. com o descarte do duque de paus, Este
esclareceu ao seu oarcelro que possuía 3 cartas brancas
nesse naipe. Por conseguinte. Oeste, pode estar certo que a
mão fechada 'contém duas cartas de paus.

Nessas condições, urge arrancar a unlca entrada do
morto, para que o declarante não possa explorar o naipe
de paus prestes a ser firmado. Oeste joga portanto o rei de
espadas.

O declarante vê-se obrigado a entrar de az. Realmen-
te, se fiar a vasa, Oeste continuará em espadas, conseguiu-
do ,de qualquer forma, o objetivo visado.

É verdade que a puxada do rei levanta a dama de es-
padas na mão de Sul. Porém, como é facll de vêr, o sacrifi-
cio é altamente compensador, pois Inhlbe o carteador de
fazer uma vasa siquer em paus. O contrato torna-se irreali-
savel.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA N.° 3
O problema é resolvido mediante a aplicação do famoso"golpe de Viena". Para criar uma situação de squcszc contra

Oeste, deve-se firmar preliminarmente o rei de paus, desseatacante, desistindo, portanto, da finesse no naipe em
questão. O carteio é, mais ou menos, o seguinte:

1. Sul — 2 de ouros. Norte — az de espadas.2. Norte — az de paus, Sul — 2 de paus, Oeste — vaietede paus. '3. Norte — branca de espadas, Ôste — 10 de espadas,Sul — valet ede espadas.
4. Sul — rei de espadas, NOrte — dama de paus (1).
Oeste está em tripla squeeze. Suas ultimas 4 cartas são:rei e dama de copas, az de ouros e rei de paus. Qualquerque seja o seu descarte, levantará a carta do naipe baldadona mao de Sul.

PROBLEMA N.-> 4
Norte: + D . R543*»AR10 85S*A
Sul: _A RV10 3fA76 + ? 10 7 4 2

*. .como deve Sul cartear o pequeno slàm em espadas,tendo Oeste saldo com o rei de paus? <*.--_.,

CASA CIRIO
A TRADICIONAL PERFUMARIA DA RUA DO OUVIDOR

22 VITRINES
COM AS ULTIMAS NOVIDADES

OUVIDOR 18?
| 3191

23-0710 
'31*1

O aproveitamento dos.
Oficiais de Justiça da

Vara de Acidentes
Pedem-nos a publicação do

seguinte:
O Juízo de Acidentes no Tra-

balho, ao ser creado, mantinha
no seu quadro apenas dois ofl-
ciais de Justiça, em 1926. Mas os
serviços do cartório aumentaram
e, em conseqüência, foram no-
meados, sem vencimentos, qua-tro oficiais extranumerarios. Es-
tes. guardavam, na Organização
Judiciaria, recentemente decre-
tada seu aproveitamento efetivo.
Mas tal nfio se deu.

Estando para ser creado o
quadro dos escreventes Jura-mentados do mesmo cartório,
esperam agora, aqueles modestosserventuários de Justiça o seuaproveitamento. Isso será ato de
mtélra justiça, pote os oficiaisreferidos estão sem a estabillda-de no lugar em aue trabalham,
a contento geral ha mate de oitoanos.

Chefes de familia estão espe-rançados de que o Sr. Presl-
dente da Republica estude aouestâo. e. quando tiver de re-sfu-crisar a situação dos escre-ventes. tambem o faça a propo-sito dos aludidos oficiais deJustiça.

O desembargador corregedor,
homem Justo e conhecendo asituação ang-ustlosa em que se
debatem aqueles modestos ser-
venruarlos da Vara de Acidentes
do Trabalho, ha de estuda-la
tambem de molde a que o Sr.
Presidente da Republica com-
plete a medida de lustioa.

CLUBE MUNICIPAL
DEPARTAMENTO lOCI-L _ R,lnl-

™i2f° £'.'!'" """I-HH». o Daparta-
2.™S?.k_S."1 -*-'•-•<•«<• » mus filiado,,no Sabido próximo, dia 13. , „_.2_d»a 2i hora., __ _____ ______**. rur

Para maior anlmaçfio daa dansas foicontratado o serviço da BrailUan-Ja».conjunto; mualcal que se vem Impondono conceito doa associados deis. Clube.* entrada far-se-a mediante a apre-eentaet-o do cartão do Departamentoacompanhado da carteira do Clube.
SÓCIO COBBESPONDENTE - O Clu-oe Municipal, desde altum tempo, temampliando o seu quadro de sócios cor-respondentee. estendendo assim a sua"fi1?? """"o com diversos núcleos deatividade, em varios pontos do pala.Na ultima susto de diretoria, foinomeado soclo correspondente em BeloHorizonte, capital do Estado de MinasOerals. o Dr. Antônio Coelho Antunes,o novo representante do Olube na ma-

intrica capital do Estado Montanhas, é
presidente do olube de Xadrês e «er-
oe as altas tunçfiei de Jula de Direito
naquela cidade. Estfc de naraben» o
clube pela fells .«colha do novo soclo
que recaiu numa personalidade de alto
relevo, de erando pr*stl_io no «elo da
sociedade mineira.

Plantio - latarlo de plantio, hole,
na sede social os senhores: Dr. AlcidesCorreia Brasa. Dr. Edtar Oomes. Za_-ra Patllaro e Oavaldo Silva.

NA POLICIA E NAS RUAS
Preso, finalmente, o assassino

do major Nina Rodrigues !
COMO CAIU NAS MÃOS DA POLICIA DE MATIAS BARBOSA, LOCALIDADE MINEIRA 0 BAR-
BARO CRIMINOSO — A CONFISSÃO — MATOU A VITIMA QUANDO PRETENDIA FURTAR

UM APARELHO DE RADIO — SUA CHEGADA A ESTA CAPITAI

Antônio Bosa Filho, o ____ii-
no doMaJor T.mlstcc.es Nlnu.
Rodrigues íol, finalmente, presoua manha, ãe hontem na locall-
dade mineira de Matlas Barbosa.

COMO 3_ VBRIFIOOO A PRISÃO

Corria por uma estrada de Sao
Paulo de Alcântara, um auto ca-
mlnhlo, quando um homem mo-
ço ainda gritou ao motorista, pe-dlndo uma condução ate Juiz de
Porá.

Acedeu o motorista ao pedido,dizendo-lhe, no entanto que n&o
Ia pára aquela cidade e sim, pa-
ra Matlas Barbosa. Concordou o
desconhecido em vir até esta ul-
tima localidade, onde ao chegar o
veiculo desceu, agradeceu a con-
duç&o e tomou rumo ignorado.

Só depois do homem ter salta-
do e desaparecido é que na men-
te do motorista nasceu uma su»-
peita.Nâo sorla o desconhecido que
trouxer- no seu veiculo o autor
di morte do Major Nina Rodrl-
gues?Esta suspeita [ul comunicada
as autoridades locais, que lme-
dlaiamcnte deram buscas em to-
da a localidade.

Prolongaram-so as dlllgencls-j
até a manha., quando o sargento
Martins Lopes e outros pollcinis
encontraram o homem, escondido
numa dependência do posto de
gasolina, nas fundos do cemitério

Levado para a delegacia, o pre-
so declarou chamar-se JOsc Rb-
drigues dos Santos e desconhecer
a crime de cuja autoria o acusam

Confrontado com as fotografias
publicadas noa jornais do Rio de
Janeiro. n»o tiveram mais düvl-
da as autoridades de que se tra-
tava realmente de Antônio Rosu
Pilho

Sempre negando que tosse ele
o assassino. Antônio parecln nao
ee Impreclonar siquer com a enor-
me multid&o de curiosos que se
postou em frente a delegacia, co-
montando o caso.

REMOVIDO PARA JUIZ D_ FORA

Mais urde, escoltado por sol-
dados da Força Publica Mineiro,
o criminoso foi remetido par» s
delegacia regional d* Juiz de Fu-
ra, que se comunicou imediata-
mente com o Dr. César Garcez.
diretor Geral de Investigações.

AVISADO BM PETROPOLIS O DR
SILVIO TURRA

Ao receber a noticia da pri-
sao de Antônio, aquela alta au-
torldade procurou se comunicai
com o Dr. SllVlo Terra quo salta
pela manha em diligencias pars
a localidade de Pe_rdo4 do Rio.

Neste Ínterim o Dr. Silvio Ter-
ra, que se encontrava em Petro-
polis, telefohou para o Dr. César
Onrccz e este lhe p6a uo par da
prisão. Seguiu então Imediata-
mente da cidade serraria para
Juiz de For» o chefe dá Séguran-
ça Pessoal.

ANTÔNIO ROSA FILHO CON-
FESSA?

Quando o Dr. Silvio Terra che-
gou com seus auxlllares a Juiz
de Fora, Antônio Rosa Filho Já
havia confessado o seu crime aó
delegado local. Fe-lo, porém, no-
vãmente ao chefe do Segurança
Pessoal.

Disse ent&o o criminoso o se-
gulnte:"Nfto tive a lntenç&o de matar o
major. Entrou no seu aposento
com a intenção de furtar o apa-
relho de radio, utlllsando-se pára
abrir a fechadura de Uma chave
falsa de arame.

Desatorraehada a lâmpada ele-
trlca pára agir melhor oU poder
fugir caso fosse surpreendido, nfio
foi porém, feliz, quando preteh-
dia sair com o radio furtado. O
maior entrava ha ocasião.

Oomo o quarto estivesse escuro
por nfto ter o major conseguido
acender a lâmpada desatorracha-
da, escondeu-se atrás da porta,
tendo na mao um pedaço de fer-
ro que apanhou dentro do quarto.

Em dado momento o major
que n&o tinha ainda presentldo,
passou Junto a porta, desferindo
ent&o o declarante violenta pan-
cada com o ferro na cabeça, fa-
zondo-o tombar desacordado. Des-
feriu após golpes seguidos na vi-
tima e como este desse ainda si-
nais de vida .apanhou o cordfto
de um roupão e estrangulou-a.

Praticado o crime, voltou oo
quarto de Francisco, desfez-se do
ferro e tirou a camisa tinta de
sangue que vestia e que lhe fora
dada por Francisco, arremessan-
do-a no telhado.

Após, cheio de remorso, deitou-
se no leito Improvisado em quecostumava a dormir e passou a
noite em claro, nfto dizendo a
Francisco quando este regressou da
portaria do edifício.

Pela manhft, apanhou novamen-
te o pedaço de ferro que serviu
para executar o crime e deixou a
casa de apartamento na Segunda,
feira, muito cedo, dlrlglndo-se pa-
rã Pedro do Rio, onde. esteve 48
horas em casa de seu pai, a quem
tudo contou. Dlrlglu-se ent&o pa-
ra Petropolis. onde conseguiu em-
pregar-se no Restaurante Roma,
trabalhando ali 17 dias. Ao vér,
oorém. que a sua prls&o estava•mlnente seguiu para Entre Rios,

Beba outro codo! O
GUARANÁ' SIMÕES
não contem álcool. De
sabor-magnifico, prepa-rado com elementos
úteis á saúde, o GUA-
RANA' SIMÕES é o re-
frigerante ideal para to-
dos os gostos. ae hm

onde este/e pouco tempo, vindo a
pé até Pedro de Alcântara. Ali
embarcou num caminhfto e saltou
em Matlas Barbosa, verlficando-so
entfto sua prisão quando oculto
num deposito de gazollna.
A CHEGADA DO CRIMINOSO A"

POLICIA CENTRAL
O automóvel conduzindo o Dr.

Silvio Terra, os . Investigadores

postou desde cedo em frente ao
edifício da Policia Central, afim
de ver o criminoso.

A' chegada do automóvel com
a caravana policial, os presentestiveram sua curiosidade aa*_....-
ta fazendo os seus comentários
em torno do crime.

Conduzido pare a sala ondo
funciona a secretaria da D.G.I.

cercado de Investigadores, Jorna-
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Antônio Rosa Filho, o matador do velho Major Nina Rodrigues
Oblrajara, Santana e Sevorlno e
o criminoso chegou a Policia Cen-
trai precisamente fts 22 horas e
15 minutos.

A OURIOSIDADE POPULAR
Grande numero de populares sc

listas, fotógrafos, Antônio Roso
,FlIho, sentou-se em cadeira e

baixou a cabeça para n&o encarar
os presentes.Após ligeiro interrogatório do
DT. César Garcez. diretor da D.

G. I., foi ent&o o orlralnoso oon-du_ldo paxá uma sala da Segu-rança Pessoa., onde Hoou vigiado
por Investigadores.

"ESTOU COM R-MORaO"
Ligeiramente Interrogado pelosJornalistas presentes, Antônio Ro-sa Filho disse que estava eom re-morso do crime que praticara. Omajor Nina Rodrigues sempre fo-ra bom para ele. Por diversas ve-zes lhe dera 58O0O ou 10SOOO

quando Ia lavar-lhe as marmitas
com as refeições.

INOCENTANDO O SBRV-NTE
Faz o criminoso questão de ino-centar o servente Francisco Sa-les. Diz que este nio lhe prsstou

qualquer auxilio para praticar ocrime.
Ignorava o mesmo ate quando

poz-se em fuga pela manhi.
UMA MCOLAMAÇAO DO TStiBO

ANTÔNIO ROSA
O velho Antônio Hoso qu* hadias so acha detido na Sc->u-r_nc.i

Pessoal, io defrontai- o ilibo te-ve a seguinte frase r"Sabia que ele era miu, manlo pensava capaz de praticar taobárbaro crime."

MKRECE EKCOMIOS O TRABA-LHO DA SECÇAO DE SSGtrRAN-
ÇA PESSOAL

O trabalho extenuante do _*-.Silvio Turra o dos investigadores
da Secçáo de Segurança Pessoalé digno de encomlos.

Foram dias seguidos de dlli-
genclas extenuantes em varias zc-nas da cidade e no Estado do Rioem conseqüência noites em claroou mal dormidas multas vezesnos bancos da secçáo.

A confissão arrancada do ser-vente Francisco Sales deve-se ahabilidade do Dr. Silvio Terra
que usou apenas de processo dasinquisições sucessivas para faze-lo sair do seu mutismo impe-notravel.

ACAREADOS FRAJSOJ6CO SALESI ANTÔNIO ROSA _3__HO
A' ultima hora, o D.*. SilvioTerra procedia, em segredo umaacareação entre o ssrvente doEdifício Itapoft e o criminoso.
Esta diligencia deve esclarecercertos pontos ainda obscuros doorlme.

UM ÔNIBUS ATRO-
PELOU DOIS HOMENS

DE UMA SO' VEZ
A OCORRÊNCIA SE VERIFICOU

NO LARGO DE SANTA RITA

Hontem, à noite, no Largo ds
Santa Rita um ônibus atropelou
de uma só vez Joaquim Paula Brl-
to, de 33 anos de idade, portutuès.cozinheiro, residente na Ladeira
Jo&o Homem n. 3, e Brasiliano
Cota, de 30 anos, solteiro, fundo-
narlo do Ministério, da Marinha.
As duas vitimas foram medicadas
no Posto Central de Assslstencla e
o chauffeur causador do desastre,
fugiu.

Paula Brito apresenta fratura de
costelas « contusões na cabeça e
seu companheiro de infortúnio
tambem. ferimento na cabeça, ten-
do ambos, após medicados, deixa-
do a Assistência, recolhei—_>-•< a
swa* residencial.

O ÔNIBUS LOTADO
INCENDIOU-SE

Hontem, o ônibus n. 197, da
Viaçfio Sáo Jorge, quando cor-
ria pela Avenida Suburbana com
destino a Olaria, com lotação
completa, teve que parar em
meio da viagem. Havia se ma-
nlfestado íogo no carro, nas ime-dlações da rua Amalla, devido auma explosão no maquinismo.

Em pouco o fogo tomou a
carroseria, estabelecendo-sé logoo pânico entre os passageiros.Na balburdla, cada qual se de-
(endia oomo podia para livrar-sedas chamas.

Na precipitação, a jovem Ma-
rleta Monteiro, residente _ rua
Andorinhas n. 82, foi ferida, po-róm sem gravidade, tanto assim
que recusou socorros.

Avisados os Bombeiros de Ra-mos, prontamente compareceu
ao local uma turma daqueles
soldados sob o comando do sar-
gento Atilio, que entrando emtrabalho, poucos minutos depoisextinguia a fogueira em que sotransformou o ônibus, em meioda rua.

O prejuízo, da empresa foitotal.
Ná delegacia do 30° distrito foio fato registrado.

UMA MENINA ATRO-
PELADA NA AVENIDA

SUBURBANA
Em frente á Igreja do Amparo,na Avenida Suburbano, 0 auto

particular n. 22.708 atropelou,hontem. a menor Neide, dé 11anos, filha do motornelro Ro-dolfo Ferreira da Silva, residenteá rua Barfio de Bananal n. 206.A creança, que apresenta for-te contusão na cabeça, foi me-dlcada na Assistência do Meyer,onde ficou em' observação. ¦O motorista amador fugiu, po-rém o desastre foi registrado nadelegacia do ^Encantado,
ATEOU FOQO A'S

VESTES
Motivos Íntimos levaram a

viuva Clodomlna Rodrigues, de
26 anos, residente & rua Dr. Sá
Freire, 123. fundos, a tentar
contra a vida, hontem.

Clodomira embebeu as vestes
em álcool c ateou-lhes fogo, em
seguida, recebendo queimodu-ras generalizadas do 3.° grau.

Atropelado por um
automóvel oficial em

Niterói -
Hontem, pela manhft, quandoatravessava a rua Três dé Ou-

tubro, no cruzamento com a rua
Marechal Deodoro. na vizinha
capital, foi atropelado pelo auto
n. 1.567, da Delegacia da Ca-
pitai. Domingos de Oliveira,
brasileiro, casado, de 30 anos e
residente ft Travessa França
n. 303. em S. Gonçalo.

Domingos sofreu fratura da 2"*
e 3* costelas direitas e ferida
contusa no punho do mesmo
lado. sendo transportado para o
Posto do Pronto Socorro de Ni-
terôl. onde foi medicado.

O automóvel era dirigido pelo
motorista Aristides Msrlano de
Oliveira, que foi preso no mo-
mento do acidente pelo _omi__
sario Autran. que viajava, oo
referido ve/culo.

O INCÊNDIO DA
MADRUGADA DE

HONTEM
UM VELHO PREDIO COM-
PLETAMENTE DESTRUÍDO,
NO CENTRO DA CIDADE —
DETIDOS O PROPRIETÁRIO

E O GUARDA-LIVROS DA"A TERCEIRA"
Conforme noticiámos, violento

incêndio manifestou-se durante
a madrugada de hontem, na rua
da Carioca n. 41, do qual ficou
reduzido a cinzas um predio de
tres andares.

No predio era estabelecida "A
Terceira", uma casa de calçados
de proprietadade do Sr. Antônio
Barbosa Júnior. Nos andares
superiores o Instituto Brasileiro
de Contabilidade e a firma Pe-
reira _ Cia., todos tiveram pre-
Juízos totais.

O predio sinistrado era de pro-
prledade da Ordem Terceira do
Carmo, nao se sabendo ainda sa
se achava ou nfio segurado. A
sapatarla estava no seguro por
700 contos na Aliança da Bahia.
O Instituto de Contabilidade ti-
nha tambem um seguro de 80
contos.

Na delegacia do 8° distrito, poronde corre o Inquérito policial,estfio detidos para averiguações
os Srs. Barbosa Júnior e Can-
dldo de Aguiar Ferraz, respecti-
vãmente, proprietário e guarda-livros da sapatarla.

O proprietário de "A Tercei-
ra", segundo deolarou na policia,calcula o seu prejuízo em cerca
de -mil contoa. _
UM CADÁVER NO
PORÃO DO "CA-

MAMÚ"
A bordo do Camamú', navionacional, que se encontra nn-corado ao largo do Cais do Por-to, foi encontrado o cadáver em

putrefação de um homem.A 3" Delegacia Auxiliar fezrecolher o corpo ao necrotério,após a perícia executada nolocal.
Ao que parece, trata-se deum acidente. O morto, cujaidentidade á desconhecida, é es-tlvador e trabalhava no convésdo navio quando caiu no porto,nfto sendo o fato notado naocasião.
A propósito foi instaurado ln-

querito.
DESILUDIDO DE

CURA
POZ TERMO A VEDA INOrK-

RINDO UM TÓXICO
O comerciai-lo Joaquim Fer-

reira dos Santos, com 60 anos,
casado, portuguez e domiciliado
ft rua Fernandes Quimarfiee,
43, ha muito que vinha soifren-
do de profunda neurastenla
E desde entfio, pensava em
abreviar os dias. Hontem, final-
mente, Joaquim reallsou o seu
desejo trágico.

Recolheu-se a um contado, na
própria residência e ai ingeriu

grande dose de acldo sulíu-
rico.

O infeliz, pouco depois era
conduzido para o Hospital Mi-
guel Couto, onde horas mau
tarde falecia. O cadáver foi re-
colhido ao neciotorjo do Tnsti-
*ni— ¦)_•—__ Le_a_

DESFECHOU QUASI
TODA CARGA DA PIS-
TOLA NO DESAFETO
A VITIMA ESCAPOU MILAGRO-

SAMENTE DA MORTEHontem, o, noite, encontraram-se
na estação de Colégio o operárioAírton da Luz Trindade, preto, de85 onos, casado, residente ft ruaBatista Braga n. 40, e Anaoleto detal, tambem morador naquela lo-oalldade suburbana. Como hou-vesse entre os dois homens contasa ajustar, entraram logo em dia-cussào, sallndo desse terreno pa-ra luta corporal. Vendo, porém.Anacleto superioridade de forçade seu adversário, sacou da plsto—Ia de que se achava armado e des-fechou três tiros sobre Aírton.Por felicidade do operário, dastrês balas detonados uma apenaso atingiu assim mesmo de raspãono ombro direito, as outras se
perderam.

A vitima foi medicada na Assl. -
tencia do Meyer, retirando-se emseguida pana sua residência e ocriminoso fugiu.

O fato está registrado na dele-
gacla do 24» distrito policial.

A qualquer hora,
achará uma delicia o re-
frigerante incompara-
vel: GUARANÁ' SI-
MÕES! Fabricação es-
crupulosa, imune de ai-
cool, agrada ás crean-
ças, aos moços e aos ve-
lhos. GUARANÁ' SI-
MÕES. (C sim

SUICÍDIO DE UM
ANCIÃO, NA GÁVEA
lONORADA A IDENTIDADB

DO MORTOA policia do I" dirtrito teveconhecimento, hontem, de quehavia um cadáver na EstradaSanta Marinha, na Gávea.Partindo para o local, as au-toridades verificaram a proce-dencia da denuncia.Tratava-se do cadáver de umhomem de côr branca, aparen-tando contar 70 anos de idade.Trajava o morto um costume debrim claro e usava chapéu defeltro marron.
Chamados ao local, os peritosda D. O. I. verificaram quese tratava de um caso de sul-cidlo por llsol.
Nas vestes do suicida ai au-toridades nto encontraram qual-quer documento pelo qual pu-dessem restabelecer a identidadedo mesmo. Foi achado, apenas,um lenço com as Iniciais: S. M.Após preenchidas as formall-dades legais, o «corpo foi reco-Ihido ao necrotério. * **!***> -

DBncnVE N — «splandlflo o sra-maro «m dreulatío 4a Dtlwllra. a miu
popular das navlstaa Drasll-ras.

Avisos de Ultima Hera

Raymundo York
Storry

(D-tOO)
A familia St-ony eomíml-ca oos amigos e .Mientas of-lcclmento de RAIMUNDO

_„ YO*JS_ STOSRY. oeoma.ttf

"*r,^**^__i!
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TEATROS
CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS
Olub. a.na.Stlco.Portu8u4., W, pta. multo coni.aci^ n-^"*;

reall-ar em sua luxuosa sedo. no Do-
mlnío ultimo, uma grande "matii.6.
infantil, nuo alcançou pleno exlto.

Desdo cedo. *« dependência» da ve-
torana «ootedade começou a .fluir
grande numero d. família., de modo
que ft hora marcada para o Inicio da
tenta, era Intenta a alegria no salEio
nobre, ondo as dansa- foram foltas
das 16 A» 18 horas. Pouco depol» dessa

nossa soclododo "Vito x Adio", cuj
lances empolgaram a asslstene a. Velu
depois uma garota contorclonlsta que
provoca com o seu trabalho arriscado
viva ernoedo o flnalisando, volta ao sa-
lfio a festejada dupla da con.lcldn.do
que entfto »o exibo em números ao sal-
toa de acrobacla. , _.

A fosta organizada polo ainostlco
agradou em cheio e deve sor repetida,

O GRANDE SUCESSO DE "PERTINHO DO CÉU'
M CABLOS GOMES

y?°t
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Aspecto da plntéla dc todos os dlns no Teatro Carlos Oomes

durante a representação da divertida Comedia "Pertinho «lo Céu ,
de Josó Wnndcrlcy c Mario Lago, peln vitoriosa Companhia Ilclorges,
de aue fazem pnrte Palmclrim, Elza Gomes, Lucla Dclor, ,Joao
Martins, André Vlllou, Cnrlos Menina c outros artistas. Hoje, As 20 c
As 2Ü horns a, mesma peça. Sábado As 10 horas, matinée, A noite,
duna sessões.

ANDREIA CHENIER a
opera de estreia da Com-

panhia Lirica Metro-
politana

O TENOR KEI8 E SILVA SEDA' O
S_U PRINCIPAL INTERPRETE

Aspeto da Tespcrnl Infantil renllzadn no Clube Ginástico -.ortugues

hora, foram Iniciados os números de
circo a cargo da dupla "Picolé x Arra-
da", quo por mais de 20 minutos en-' 
choram do graça todo o ambiento.

•Em seguida, em trabalhos oe ginastl-
¦ ca de alta escala, apresenta-se a ou-

aliás, podemos adiantar, que é pensa-
mento do novo diretor de festas, nao
so descuidar das dlversfles para as
creança... pretendendo mesmo cerca-
las do inaior carinho na sua organi-
-•ação.

CARTAZ DO DIA
. RIVAL. — "fl Troféu. Co-

media, As 17, 30,30 e 22 horas.
SERRADOR — "Maria Cn-

chucha". Comedia As 16, 20 e
23 horas.

RECRMO —"Musica, Mães-
tro!" Revista, ás 20 e 22 horas

CASA DO CABOCLO —"Ma-
ria Fumaça", peça regional,
As 20 e 32 horas.

CARLOS GOMES — "Pcrtl-
tinho ílo Céu". Comedia, ás
20 e 23 horas.

Ó centenário de MUSICA,
MAESTRO e a próxima es-
tréia de ACREDITE SI

QUIZER
Depol» de amanha, Sábado e Do-

mlngo ser&o os últimos com a linda
rovlsta MaKca maestro, no cartaz
do Recreio, onde permanece ha quasl
dois meses com um sucesso que tal-
ves n&o seja esperado este ano em
nonhum outro teatro. Para a semana
16 Terça-feira, o revista de Florlano
Falssal o Vítor Oosta, farei o seu cen-
tenarlo', e que serA comemorado com
um grande festival ondo estão inseri-
tos artistas de renome no teatro c no
radio carioca. Quarta-feira, desperte-
se da cena, Musica maestro c Sexta-
feira, 19» entfto, veremos mais uma
premiere sensacional no teatro do po-
vo quo é o Recreio, com a revista do
novo rcvlstografo Poulo Guanabara,
um autor que multo promete pelo que
apresentou no seu original de cstrola
Acredite se quiser, quo esta com todo
o rigor do montagem, a cargo de Raul
de Castro, Jaime Silva e César Lo-
pes. Arací Cortes. Oscarlto, Pedro Ce-
.lestlno. Isabellta Rulz, Margot, Ema
D'Avllo, Zezé Porto, Helena. Beatriz.
Lita. Orliá Sobrinho, Miguel orrlco.
Marchelll, H. Ohaves, João Fernandes,
Radomés e Delf s&o os brilhantes In-
torpretes do novo cartaz do Recreio.

Inicio amanhã, no Apoio,
da temporada da Compa-
nhia Carioca de Teatro

Musicado
Com a Inauguração amanh&. is 30

e As 3 horas, do Teatro Apoia' (ex Mo-
demo) se-d. estrelada a nova Compa-
nhia do Teatro Musicado, dirigida polo
Sr. Prelre Júnior. Subirá á cena
a Interessante burleta O seu Oscar, oo
esorltor "Frei™ Júnior o representada
por um elenco dos mais brilhantes no
gênero de espetáculo ligeiro. Basta di-
zer que * Companhia tem como seus
elementos Isa Rodrigues, a garota-
atriz querida das famílias cariocas e
criadora memorável da. Menina de
Ouro; Durvalltoa Duarte, a atriz sam-
bista festejada; Noemia Soares, Alice
Archambeau e Alzira Rodrigues. O prl-
melro ator do elenco é Manuel Vieira,
artista dos mais populares do teatro
de revista que fará o protagonista.
Completa o nolpe de atores UM
Viana. Donllo de Oliveira. Silva FUho.
A. Berlanda e Benito Rodrigues. O es-
petaculo Inicial de amanh&, no Teatro
Apoio terá a presença do Dr. Mario
Magalh&es, diretor do Correio da Noite
e escolhido pela Empresa Pascoal Se-
«roto para padrinho do Teatro e o Dr.
Abadie Faria Rosa, diretor do S. N.
de Teatro.

Liceu Literário Português
INICIA-SE HOJE A SERIE DE CON-
FERENCIAS DE VULO-ARISAÇAO DA

ARTE DE TEATRO
Sob 0 tema A arte de Teatro em

face dos problemas contemporâneas, (
escritor c Jornalista SimSes Coelho lni.
cia ás 30 e 20 horas de hoje. no salão
nobre do Liceu Literário Português,
uma serie de conferências, que fazem
parte do ciclo de vulgarlsacfto cultural

3ue 
a veneranda instituição promove

urante o atual ano letivo.
O enunciado de hoje expõe a dou-

trlna e interpretação de Como nas-
ecrorn o Teatro e a Ar£e de Represen-
(ar. Presidira o Dr. Abadie Faria Rosa
diretor do Serviço Nacional de Teatro,
sendo a entrada franca.

Heifetz estréia na próxima
Terça-feira

ENCERRADA A ASSINATURA DE
SEUS QUATRO CONCERTOS

Jascha Holfetz, quo vamos ouvir na
próxima Terça-feira & noite no Teatro
Municipal inaugurando com brilho
inexcedivel á temporada oficial de con-
certos da nossa primeira casa de çs-
petaculos encontra-se, agora, no ápice
do sua fama. Sua técnica extraordlna-
ria, sua cntonaçüo perfeita, a quali-
dade das suas areadas de caráter, per-
sonullsslmo, ogregadas á expressão
espiritual das suas Interpretações, silo
os fundamentos de seu exlto que e
complct. o absoluto. Ilelfc.z chegara
Domingo A tarde por avl&o. acompa-
nhado por Bua esposa, a famosa atriz
cinematográfica Florcnce Vldor e pelo
seu acompanhador, o pianista Manuel
Bai c ficará no Rio até Domingo, rea-
lizando sá quatro recitais, que tem
despertado o mais vivo interesse, a
julgar pelo elevado numero de psssoas
que se subscreveram na assinatura.
Esta ficou fechada hontem, abrindo-
se hoje a venda avulsa paTa o prl-
melro recital que terá lugar Terça-
feira a noite.

JOSE' LUIS PALHANO
Fez anos hontem o cronista

teatral José Luis Palhano, pre-
sidente da Associação Brasileira
de Críticos Teatrais e personall-
dade muito benquista nos meios
onde exercita sua inteligente atl-
vidade.

Seus amigos, que sáo nume-
rosos, almoçaram com ele no
Rio Minho alegremente. Jorna-
listas, autores, gente de teatro.
Duas horas de animada pales-
tra e franca cordialidade a que
puzeram remate orações cor-
dlals portadoras de votos de £e-
lidade de nosso companheiro
Mario Nunes, que íalou em nome
dos jornalistas, do Duque, repre-
sentando empresários e autores
e de um colega do homenageado,
como ele, funcionário da Inspe-
toria de Estradas. Palhano agra-
decido disse por sua vez carl-
nhosas e bonitas palavras.

O publico feminino e ele-
gante da cidade esgotará
hoje, á tarde, o Teatro Ser-
rador, com MARIA CA-

CHÜCHA
A tarde do hoje, na Clnelandla, com

a realizaç&o As 16 horas por Procopio
de sua "Vesperal das Moças" a preços
reduzidos, será movimentndisslma e, o
Teatro Serrador quo 6 um teatro t&o
elegante como confortável, o que dis-
põe de perfeito serviço de refrigeração
terá a sua lotação esgotada enquanto
Maria Cachucha, ae Joracl Camargo
receberá os aplausos de todo o publico
feminino e elegante da Cidade. A nol-
te Procopio representa mais duas vezes
Jfaria Cachucha no teatro da rua Se-
nador Dantas. Amanhft. nas duas ses-
síes. habituais. Maria Cachucha por
Procopio no Serrador.

Toda a cidade empolgada
por MARIA FUMAÇA

O grande publico que diariamente
assiste Maria Fumaça 6 um atestado
elegante da excelência do espetáculo
que Duque estA apresentando agora
na Oasa do Caboclo. Custodio Mesqul-
ta e Jorge ParaJ venceram mais uma
vaz, o brilhantemente, imaginando um
enredo bonito, em que ha do tudo que
possa agradar ao publica — cenas de
amor, hllarldade, multa musica o Oíl-

A 25 deste o no.«so publico terít satis-
íelto o sou grande (iesejo qual o da
assistir a estrela íi Companhia LI-
rica Metropolitana cem a opera An-
dréla Chenler, d- Glordano. Devemos
lembrar acs leitores os magnlíicos es-
petaculos da Companhia Lírica Metro-
politana no «no p„ES--o, espetáculo..
esses sempre merecedores dos memores
louvores do publico e da critica. Ano-
ro, novamente, teremos a sua estação
do "bel cinto" e para essa estrela íol
escolhida a conhecida o Importante
opera Andreia' Chenler em > qual Reis
e Silvo e Carmen Cfcmes, torao os
principais papeis. A montagem de
Andr-la Chenler é luxuosa, além de
toda o massa coral do Municipal.

Reforma dos Estatutos
da S. B. A. P

A Comissão designada pela Assem-
bléla Oeral desta aocledado psra apre-
sentar o projeto de retorma des atuais
estatutea * composta dos Srs. Dr. Al-
v-rcn.a Fonseca. GastSo Tojolro, Da-
nlcl Rocha e Henrique VogcloT. com a
assistência do Dr. Prado Kelly, sdvo-
gado da S. B. A. T.

O praao para apresentação desse
projeto termina a 30 do corrente; de
30 a 30 o projeto ficará na secreta-
ria A dlsioslçlo dos senhores sócios,
para recebimento dc emendas.

Centenas de pessoas assis-
tem diariamente

O TROFÉU, no Rival
A comedia do*Armondo Gonzaga O

Troféu, que a Companhia I*uls Iglestas
está, apresentando no Rival, tem atrai-
do grande publico, que aplaude com
entusiasmo o grando trabalho do co-
mcdlografo patrício. Tambem o elenco
qus'interpreta os papeis esplendidos do
brilhante original, ê dos melhores que
Jà se tem organizado no Rio. cabendo
a Ôle, em grande parte tambem, o su-
cesso da temporada do Rival.

O Troféu à uma peca em que avul-
tam as situa.Oes complicadas e humo-
rlsmo fino, habilmente distribuído o
que obriga ao espectador a se divertir.
E* uma gargalhada em .trôs atos, um
passatempo agradável, que se impõe a
todos os que sabem apreciar o bom
teatro.

Nos papeis principais estilo Heloísa
Helena, Eva Todor, Modesto de Sousa,
Bclmlra de Almeida, Antonla Marzulo,
Armando Rosas, Rafael de Almeida,
Danilo Ramlres e 0au6 Pilho, em cria-
ções definitivas, consagradoras de
qualquer artista.

Hoje. ns 17 horas a sessão "ver-
moutll" do costume, e As 20,30 e As 22
horas, O Troféu, de Armando Gonza-
ga. Nos palcos laterais, nos lnterva-
los, novos e Interessantes números de
atraçfio.

CINEMAS
SEUS VESTIDOS ERAM ESPALHAFATOSOS E SUA
LINGUAGEM ERA TODA DO "FULERO". MAS QUE
CORAÇÃO SABIA TER AQUELA CREATURA

"TEIMOSA E BORITA"!

sr 11 nsaa

ALPES"

Uma das grandes novida-
des aue Leoniàe Massinc

nos tra«
A SÉTIMA SINFONIA DE BEETHOVEN

Entre outras obras clássicos do ballct
algumas delas IA aplaudidas pela pia-
teia carioca cm temporadas memoro-
veis, Leonlde Masslne vai apresentar
muitas novidades entre as quais con-
vem destacar desde Jogo pelo seu va-
lor artístico, sua transcendência, sua
esplrltuoltdade, a Sétima Sintonia.
Superou o genial coreógrafo todas as
Imensas dificuldades d» portentosa
partitura de Becthovcn. No prime ro
quadro, que correspondo ao primeiro
movimento da Sinfonia aparece o prl-
molro bailarino Frederlc Pranklln na
personificação do eBpIrlto da CroaçRo,
intervindo logo as dfvlndodes todas ce-
lestes, a natureza Integra, cm rlque-
za de rltlmos que podem resultar um
tanto Incoerentes para oa espíritos
desovlsados mas que, pelo contrario,
obedecem ao conceito superior do co-
reografo. A aparlç&o de Sklbwe, sob
o aspecto de um cervo provoca verda-
delra scnsaçAo. O Segundo movlmon-
to Alegrctto é do de uma beleza ma-
glstral. Todas as atitudes obedecem as
leis da formosura. Num cenário slml-
lar ao da Via Oruclo, contribuo para
criar atmosfera essencialmente rellgio-
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Ann riothcrn! Um demônio num corpo de mulher loura.

AMANHA NO SÂO LUES, "1DILI0 HOS

Í\vkm<&'' ''-•».-:<:<!• yi-iKjSS

l^_____S^Í^í^_»#K'K« . ¦£&$_
0®Wm*^^&*%M$m'm^ ¦_.. ,: .rmm

sonja ur:.*!::
Un-a diraMnts San.i ITen:a c.t.ft .:.. -:: *..*) il. nrtisías de priraeíTa jprori.a :i cí.-:e;cr a. pubüc. carlo.a ;;_¦_..-___;__¦.: M-ur.:? IJ-. ;?rv. ..r. f**?.íjtd J

duns hcr_,s _nolvJdavs'-~, intsrpratandj ::.:í;..;.;'. a:.;.\ D':.?'u:!, ?r'tz Peíd, |um pspüi intaríssante c ülvcrtldo uj Vítor Varcinl c muitas c.rrs. jmeixü tssioo, na prsdtnS-a Ci ZO'.',-.. Ii'::."o noa Atpej, íci d'rl3 ío : t'.o ai- |Ceaitiry Fax Idlllo noa Alpes — a _sr retor Ir\. ¦; Ciirrai- :. c .ruprrv.ssrlo |
Inausuraí. r.a tíla _j ...a LW_, no por D.:.-y: V. Z_:-.u.I:, che.-j p rc dutor •

da _0'.h. C-,.íury.-rcx.
a querida "ectrela", í

que c]a julgava ter "*>;-]
_uU; o empre-

Malsle «ra sem modos... Seus vesti-'
dos eram «xagendos, talvez tivessem fi-
tos e cores em demasia e seu modo de
falar nâo dispensava a giria do mo-
mento... Maisie era assim — mas sa-
bla amar e a quem amar — c quan-
do queria conquistar alguém, «ra tal

sa e o equilíbrio, a ordem de aparição íUa "técnica" que ninguém lhe poderia
e salda dos grupos de bailarinos em- - ¦*
prestam A cona por vezes um ar do
magnífica grandiosidade. O terceiro
e o quarto, os mais discutidos pela cri-
tica, contam com uma riqueza tal de
ritimos que nfio ha como nos inclinar-
mos ante o genlo quo se- atreveu a
abordar o inabordavel. Esse é um dos
maravilhosos bailados dos vinte e cln-
co quo a Grande Companhia de Bai-
lados Clássicos, de Montecarlo nos trai
e qüe serão vistos, cm esplendida sele-
çflo, nos oito espetáculos de asslnatu-
ra que se realizar-o no Municipal partir
do dia 30 de Molo e para os quala
se acha aberta uma assinatura na bl-
lho teria daquele teatro.

As obras primas da litera-
tura musical reunidas em

dezeseis concertos
A TEMPORADA BZSNKAR NO

MUNICIPAL

Todas aa atenci.es dos amantes •
apreciadores da boa musica voltam-se.
no momento, para a temporada de
concertos sinfônicos que 'a Municlpall-
dado, em boa hora, resolveu incluir no
programa de atividades do Teatro Mu-
niclpal este ano, entregando sua dl-
rec&o a uma verdadeira notaüllldade, o
Ilustre maestro Eu_en Szenkar. Ji tol
noticiado que o organizador da tempo-
rada fará executar as obras primas dc
compositores celebres dos tempos elas-
sioos e da era moderna, aatlsfarendo
assim, todos os paladarcs -e imprlmln-
do aos concertos um cunho cultural. A
primeira serie dcssia testas do arte
ter» Inicio no dia 30. achando-so
aberta a assinatura n» bilheteria do
Municipal.

escapar... Essa figura pitoresea — um
demônio num corpo de mulher loura,
é a figura de Ann Sothern, essa coras-
dlsnte esplendida, de feltio proprlo. ln.
taressantissimo sempre, cm Teimosa e
Bonita (M-lsle), o cartaz de amanhl.
um filme que é uma surpresa, porque
nao se propôs, quando foi apresenta-
do na America, arrasar esto mundo
nem o outro, e íez tal earrelra, agra-
dou a tanta gente que a Metro Gold-
wyn Major desde logo passou » con-
sId«ra-lo um dos céus mais respeitáveis
"hits" de ultimBmentc... Ao lado de
Ann Sothern aparecem, em Teimosa ¦
Bonita (M-lsle), Robert Young, que
tem multo publico, ftuth Hussey, o
correto lan Hunter e C1IH Edwsrds.

Ann Sothern merca, com Teimosa e
Bonita, sua lnscríçfio na constelação da
Metro Goldwyn Mayer. Vocês, vendo o
filme, verAo como Ann andou acertada
tomando lugar no "céu" do Leão do
Culver City...

HERÓIS ESQUECIDOS,
Segunda-feira, no Odeon

Se multo, de nós nio tivéssemos vis-
to, hoje nâo acroditnrt&mos! O mun-
do. a p.rtlr do chies de 1014-1518, cn-
guldo e filmado, dia a dia, com a su-
oessao de loucuras, de praz-ces, do
emoções, do dramas, de golpes polltl-
cos, de derrocadn financeira, tsse mun-
do qus voltou as costas àqueles quo
voltavam das trincheiras, quo ee tor-
nou mais ébrlo do. que nunca, com a
"tel Seca", quo viu surgirem os "gan-
gsters". os "bootleagars", n dansa fre-
netica, que viu ns mulheres acender cs
pi-lmelros cigarros, cortar os cabelos.
elevar a bainha das s-!_- ato acima
dos Joelhos, que viu Hltler o Mussollnl

NOCCHIO, na versão qus

Completamente imu-
ne de álcool! O GUA-
RANA' SIMÕES é um
refrigerante natural de
sabor inesquecível. Vem
do Pará especialmente...
para delícia dos cario-
cas ! Não esqueça: GUA-
RANA' SIMÕES.

(C 8170

ma representação por parte do elenco
da Casa do Caboclo.

Maria Fumaça é um flagrante curlo-
so do. Interior, focalizando a vida sim-
pies do sertão. Por isso llrmou-se no
cITrtaz. sendo aplaudido com entuslas-
mo pela platéia sempre repleta do tea-
tro regional

Hoje e todas as noites Afaria Fumaça
is 20 « 23 horas, para aer vista
por toda a Cidade, como um espetáculo
do grande valor teatral.

/1 vJH W_\i \ ? ' __W^
V / ___Éil W-Tf VxT^fffia^--^^

íatiressar.tes.
nesta película ch...i _N> místsrias, quel
termina n.in b:_o lilho _nt._ Lyr.n o
o seu patrtV).,. reste?. i

Mâa deixam dc acoistír, B__.unda-fci-).
ra, na ".-.::. do Império- — Surpreir.'
Noturna.

"MUÍ-HÊ..E3 PER- '
. DSDAS"

Jcíf ..lusso í um realizador d. puLsò.--i
FrD.-rí cs tcr.is videntes ás historias•'côr d5 resi"... E ;a'oo íancr úts&)
ee.iero ingrato, vsrdatlslrc. pc.-n.as tiel
lmag_r.s! For sua v^a, Liara 0'P!s*ner-1
ty ò um mitor cs:»c.Éí-iiiísía cm ossuu*
tas ents ha tsmpro al^a c'_ mcrb.do.!
d? descspcvatiíe . cemq ein O Delator. I
Seu romanes , O Ajuclnado, fei ooníiadoi
,i jeif Musso para uma yerc&o cinema- j
tos.-sríca. Nilo poderia haver melhor1

^^-__S*

TEATRO MUN1CIPA!
TEMPORADA OFICIAL DA 1'BEFEITU.tA DO

DISTRITO FEDERAL
Organizador geral: Maestro SILVIO PIERGILI

(C 8178

; 4 CONCERTOS 4

HEÍFÊTZ
ROJE — A's 10 horas abre-se a VENDA AVULSA para o

> Primeiro Concerto: Terça-feira, 16 ás 21 horas

Preços avulsos: Frisas e Camarotes: 30CS; Poltronas, 50$;
Balcões Nobres: 40$; BalcOeS: 30$; Galerias: 20$. Selo a parte.

Está aberta a assinatura para
4 _ CONCERTOS NOTURNOS — 4 |

rubTnstein
ESTRÉIA: 5."-Feira, 16 de Maio |

Preço da assinatura para 4 Concertos: Frlza e Camarotes: +
__ 400$; Poltronas: 80S; Balcões Nobres: 60$; Balcões: 48$; *
T Galerias: 40$. Selo & parte. '£

l COMPANHIA DE BAILADOS RUSSOS !
DE MONTECARLO |

Pede-se âs pessoas qne reservaram localidades retira-las, .j.
hoje, até as 17 horas, afim de serem atendidos os muitos _¦
pedidos de novos assinantes. .

(53S51 T

Tribunal de Segurança
Nacional

Deram entrada, hontem, na
Secretaria do Tribunal de Segu-
rança, vários processos origina-
rlcs dos Estados de S. Paulo.
Minas, Ceará, Rio Grande do
Norte e Estado do Rio:

O Ministro Barros Barreto,
despachando-os, fez, Imediata-
mente, a seguinte distribuição:

N. 1131 — S. Paulo — Con-
tra Domingos Oalardo, por ter
aumentado o aluguel . de uma
casa de sua propriedade, de
mais 150S0OO. Ao Procurador Dr
Mac Dowell da Costa.

N. 1132 — Minas Gerais —
Contra Álvaro Lobo Castanhelra
e outro, da firma Castanhelra
& Gonçalves Ltda., por haver
emprestado dinheiro a operários
da firma A. Thun & Cia. Ltda.,
de Conselheiro Lafayette. Oon-
gonhas de Campo e Jofto Ribel-
ro, cobrando juros de 30% ao
mês. Juiz, Comandante Miranda
Rodrigues e Adjunto Eduardo
Jara.

Ns. 1133 e 1134 — Contra Vai-
demar Bessa e outros, do Ceará
por atividades extremistas em
Cascavel. Juiz Dr. Raul Macha-
do e Adjunto Joaquim Azevedo.

N. 1135. do Rio Grande do
Norte (Macau) — Contra Fran-
cisco de Assis Gondlm Menescnl.
(Companhia Comercio e Nave-
gaç5o). Juiz Dr. Pedro Borges
e Adjunto Dr. Leite e Oi t lole a
Pilho.

N. 1136. do Estado do Rio —
Contra Augusto Nascentes Ti-
noco. ao Juiz Dr. Pereira Braga
e Adjunto Kruel de Morais.

JULGAMENTO DE HONTEM

O Juiz Coronel Maynard Go-
mes julgou o processo n. 1049,
do Estado do Rio. e condenou
o réu José L?ll_. á pena de 6
meses de prlsSo. por haver au-
mentado o aluguel de um predio
de sua propriedade, de 40S000
para 60S0OO.

Sustentou a acusação o Pro-
curador adjunto Dr. Ciovis
Kruel e- fez a defesa o advo-
gado Jamil Feres, que apelou da
sentença condenatorla para o
Tribunal Pleno-

Reunir-se-ão os represen-
tantes diplomáticos de

vários paises
Reunlr-se-So, nesta Capital,

no próximo mês de Maio, os re-
presentantes diplomáticos do.Ja-
pfio no Brasil, Argentina, Chile
e Peru', devendo estar presente
a esta reunião o ministro sem
parta, Sr. Kato, como delegado
do Gaimusho (Ministério das
Relações Exteriores).

Falando á imprensa sobre
aquela reunláo, o Sr. Kazue
Kuwajlma, Embaixador do Ja-
pâo no Brasil, teve ocasião de
fazer as seguintes declarações:

"Os objetivos da reunláo de
Maio, no Rio de Janeiro, sáo
bem claros e explícitos. Ela visa
tratar de promover os meios
adequados para uma maior U-
gação e mutuo conhecimento
entre os diversos representantes
diplomáticos na America do
Sul, entre si, e, com o Gaimusho
(Ministério das RelaçOes Exte-
rlores), afim de dar mais am-
pio desenvolvimento a cada uma
daquelas missões diplomáticas.
A Conferência tem tambem por
objetivo estudar, de acordo coin
as realidades do atual momento,
os meios para ampliar as rela-
ções de amizade com os países
da America do Sul, especial-
mente sob o ponto de vista eco-
nomico. A conferência congene-
re já foi realizada este ano em
Budapeste.

Afim de orientar os ser-
viços da campanha contra

a malária
POSTO A* DISPOSIÇÃO DO MI-
NISTERIO DA VIAÇÃO CONHE-

CIDO MEDICO SÃNITARISTA

Atendendo ao que lhe solicitou
o titular da Vlaçío, o Sr. a__}*-
vo Capataema, Ministro da Eau-
caç5o e S^de Publica pAs á dU-
posição do.Sr. General Mendonça
Lima o cort ecldo medico sanlta-
rista, Dr. Genserloo de Sousa
Pinto, cuja» teorias ,»«_=* °*
transmlsio da malária poderão
Influir de modo sensível na or.-
cntaçfto, que vem sendo seguida
nos trabalhos de saneamento.

Hontem mesmo, aquele clenus-
te sa apresentou àquele Mlnls-
tarl».

PUBLICAÇÕES
"OURO BRANCO" — Rece-

bemos o n. 10, ano V. da revls-
ta técnica Ouro Branco, orgáo

1 Informativo do algodão, com o
seguinte: Produçáo brasileira de
fibras — Controle da industria
de beneficlamento do algodão
na Paraíba, pelo Dr. Carlos de
Faria — Evolução da economia
algodoelra no Brasil (continua-
ção), por João Pedrosa de An-
drade — Tendências e po-sibl-
lldades da produç&o de algodáo
na China (continuação), por
Fred J. Rosslter.«BOLETIM INFORMATIVO
DO CONSTRUTOR" — Recebe-
mos o numero 20 do Boletim.
Informativo do Construtor, a
única obra no gênero, onde o
técnico da construção encontra
as principais informações de que
necessita. Assim, constituem
serviços permanentes do Bole-
ti-ns a) Alvarás despachados;
b) Resumo de todos os assuntos
referentes á arquitetura, enge-
nharia e construção, • publicados
nos principais jornais do pais;
c) Relação de obras entradas
no Departamento de Obras da
P. D. F.; d) Informações so-
bre compra e venda de imóveis;
e) Informações sobre concor-
renclas publicas e particulares;
f) Noticiário sobre todo o mo-
vlmen.o de construções no Bra-
sil; g) Especificações de mate-
riais; h) Indicador profissional."HOJE" — A vitoriosa revls-
ta mensal paulista, unlca rèvls-
ta de bolso que existe, no seu
gênero, no BrasU, já lançou o
seu numero de Abril em volu-
me elegante e contendo matéria
variada e escolhida.

Trás, além de estudos e cro-
nicas sobre política, economia,
sclencia, arte, religião, etc., ma-
teria especial assinada por pran-
des nomes nacionais e estran-

Atacadas as obras* para o
prosseguimento da.

E. F. Maricá
O titular da VlaçSo recebeu do

Prefeito da cidade de Cabro Prlo,
Sr. Adolfo Bragança Júnior, o se-
guinte telegrama: ."Congratulo-me eom v. ex.
pelo inicio das obras do prosse-
gulmento da Estradado Ferro
Maricá, ligando Cabo Frio ec Rio
Dourado, que trará grandes bene-
flclos á zona sallnelra".

REVISTA BIOnbJ-CTC» POBTUODK-
SA — Ac_--mos d. r_c.b«r o mimor-
do corrent. mês qu. compl-t» o wt-
celro «no d« public-oâo. Contem »»«»
matéria aobr« oa assuntem maia nova-
vel» ocorridos n» sociedade português».

Jeffrey Lynn e Prlscllla Lane cm
uma cena amorosa de IIEUôIS

ESQUECIDOS

subindo ao poder, qu» -ísletlu t m»lor
quíd» do» vslores n» Boi»» de Nov»
Vor... ea»* mundo louco, habitado por
frenéticos foi Illmndo dramaticamente.
da envotla com os trlunfoa doa reis do
rlng, dos ases da avlaçfio quo cruza-
ram o Atlântico, dos reis do Crime,
como Al Opone, tudo sublinhado pela»
mualcas que sucessivamente Ilzeram os
habitantes da terra cantar e dansar
doidamente, como o dolente ioa Dar-
danela", o frenético "shlmmy", o "char-
leston" desengonçado...

Se muitos dc nòs — repetimos -¦*-
nio tlvessemo» visto, hoje nio «credl-
tarlamoil

E sobre eis» fundo de verdad» ln-
crivei, um romance violento como pou-
cos. ondo se ««.«anta a lisura lncon-
tundlvel e dinâmica de James Ca.ciey.
secundado por Humphr*. Bogart, Pru-
cll» Lane. Jellrey Unn. Qladys Oeor-
ge, uma atriz magnlíloa e impresslo-
nante. sob a dlreçlo semadonal e ee-
.urlsslma de Raoul Walali!

Ela o que vamos t-er' com es.1» imen-
eamonte trasleo. Imensamente verdcidol-
ro filme, Herola esquecidos (lho Roa-
rlnt Twentle»), que o Odeon çomeoa •
exibir » partir de Sesunda-Ielra.

VICIADA está agradando
plenamente no Plaza

O tllme francês Viciada (Derniere
jeunesset que Art-Pilmes C3tA apresen-
tando cata semana no Pla.a. vem
agradando Bm cheio ao publico carioca
em face do extraordinário trabalho de
Ralmu e da Impressionante dramaticl-
dade do tema.

Viciada í » historia de uma linda
mulher que encontra um homem de
clncoenta ano», no momento em que
estava prestes a morrer de fome... e
socorTlda. abrigada e bem cuidada...
Retorna á vida, mas em lugar de agra-
decer o beneficio recebido, atola o seu
bemfeltor na lama do Vicio, arruina-o
e o conduz finalmente ao crime...

Viciada continua a sua vitoriosa c»r-
relra no cartaz do Plaza.

Sensacional Jascha Hei-
fetz, o famoso violista, es-
tara na tela do S. Luis em
MUSICA, DIVINA MU-
SICA !, ainda este-mês !
Jaacha Helfel». o maior violinista do

mundo, como t»l considerado peles cri-
ticos de maior renome nos grande»
centros europeus, aul e norte- «merle»-
noa .posou para um filme de ação, de
enredo, de longa metragem, um veria-
delro espetáculo d» arte. era Holiy-
wood. Esse filme chama-se, no orl-
glnal, They Shall nave Mualc! e em
nosso Idioma intitula-se Musica, divina
musica!. Trata-se de uma decisiva ex-
pertencia cinematográfica, pois Keireii
atua ao lado de astros do quilate de
Joel Mc. Orea. Andréa Leed» e Walter
Brenan e foi dirigido por Archle Mayo.
A United Artlsts, rendendo homenagetr
a Helfet., cuj» visita ao Ulo se anun-
cia para a semana vindoura, vai es-
twar, no S. Luis. poucos dta* male
tarde. Musica, divina musica!, onde
além de um completo recital de vio-
llno. Helfet- tem uma "performanoe
dramática de multa expressão artistlc.
Essa é, «em duvida, a melhor noticia
clnematonraflea ., que, ho]«, poderíamos
dar aos xioucit leitores.

dia 12 do corren*
Colaboram teia

AS AVENTURAS- DS PI-1 %._$._¦ e , ,..,:,
., ciori-ntcneani-ntc.

Arí-Fimies vai aprcssníí*.-*
POI COK3ID3RADO PELA CE.NSUT.A

UM ESPETÁCULO RECOMEII-
DADO PARA CREANÇAS

Art-Fílms importou tia America do
Morte uma versio de Avcnlurcn dc Ti-
nocrlilo que inspirada nn rrca.ílo mim-
dialmente ccnhoslda ' 'do' Collodl, apre-
senta característicos próprias e uma
tienica ü.fcrents cemo ' a * dc "mario.
nettes" postas em contácto com artls-
tos humanos- a travas- do. filme... A
Censura Cinematográfica., diante da fcc-
losa tío c3_)c.a_u.o, da. sua suave poesia
e dos cns.namcntos mcrals que encerra
dentro da sua fantiuiosa trama, houve
por bs-ii reccmcr.da-'o para cr._.n_a_,
como um filme raro no icu gerora c
digno de ser visto tanto por adultos
como pelos repre sen ton tes do mundo
Infantil...

Aventuras do .Çlnocchlo que leva a
sua estréia retardada' pur motivos tíe
força maior, sef_i apresentada breve-
mente ao publico carioca pela sua pro-
prletaria Art-Films.

Jane Withers está SEM-
PRE EM APUROS

Jean Itogcrs e Hobert K_.llard sao
desta vez os "leaders" do mais be!o
romance de amor, Jamais apresentado

Ula.
Sempre em apuros 6 o titulo tle..ta

Impagável comedia que indubítave-mc!.-
te teri um exlto sem precedentes. e
que será trluntalmente inaugurado na
tela do cinema Rex — a começar da
próxima 

"Scsünda-felra.
flempro em apuros niétn de ter um

enredo hilariante e romântico, apre-
eenta um erupo tío artistas de crando
valor artístico: Artur Treacher, Edtíle
ColUns. Andrew Tombes, Nan Eryant,
Joan Woddbury e mais outros. Ss^uri-
da-fclrn. na tela do Rex — Sempre
em apuros."SURPREZA NOTURNA"

8e_.undo-re!ra, na tala do Império
aerá cprej-oi.Uda. n, Interessante peli-
cuia policial Surpresa Noturna tendo
como protagonistas Preston Fostcr e a
bela Lynn Barl.

Lynn éra, a melhor repórter do
Guardian News, sendo Preston Fostcr,
chefo do .ornai.

Lynn tinha sido despedida do em*
prejo. Poucos dias" "depois, ela íol as-
slstlr a uma partida tíe "hockey", sen-
tando por coincidência eo lado do
Fos t. cr Um terrível assassinato deu-se
naquele momento, o Preston, mais do
quo depressa, foi telefonar para a re-
daçao do seu Jornal.

Do outro lado, Lynn dá a noticia a
um jornal rival do Guardian-Ne ws, e
Preston que a vô divulgando para ou-

VIVIANE ROMANCE \
concordância dc temperamentos. iPara o|
principal . papel, o grande cineasta, cs-!
colheu a dedo um ator Joven e talen-
toso que tambem ' se' compra;, em ln-
tcrpreta_i_es vigorosas: Jean-Louls Bar-
rault... Para amenisar a narrativa
trágica do estudante dominado pela
obeessflo de um mundo puro, surge cm
cena Viviane Romance encarnando a
tlor das sargetas e do vicio, a linda
Molly que através de varias cenuencia..
fortes abre as portas da um mundo
(eíto dc lama ao exaltado Fcrriter..
Plerre Frcsnay num- policial subtll
fiaçar, destaca-se como o símbolo ds
Justiça social, sempre, alerta na defesa
des princípios que regem as sociedades...

Mulheres Perdidas, peles dementes
que possue, 6 um das mais surpreen^
dentes filmes ' da safra francesa.

"UsNão basta e paSrsoíismo, é necessário que nio
fique edio ou amargura conJra cjueai qu@r q-.se
seja, foram as uE-imas palavras de Edífc Cavo!,
antes de enfrentar o peiotio quo 

'devaria

, ¦" " 'i___i)%i__ "7" *v?ilm

Anna NeaRle no papel de EDITII ÇAVEL
O mundo n&o esqueceu ainda a tra-

gedia de lOHiia, mesmo porque outra
lfio grande velu recorda-la agora, e.
existem ainda muitos casos da guerra
passada por que velu recorda-la agora,
e, existem ainda muitos cases da guer-
ra passada que por conveniência nfto
haviam sido ainda inteiramente revê-
lados. Entre estes encontra-se o caso
da cnt.rm.lra Inglesa Edlth cave!!,
executada em 1019, na Bélgica. pelas
tropas invasoras. Em Outubro de 1915.
o mundo fbl abalado pela noticia do
qua Edlth Cavell havia sido executa-
da pelo "crime" de auxiliar seus com-
patriotas a livrarem-se de uma morte

certa. Agora, pela primeira vez, o cí-
nema reproduz 'com exatidão toda essa
Intriga politica que culminou oom a
morte da enfermeira inglesa, entregan-
do o papel central A Ann Neagle."Nâo basta o patriotismo, é neces-
sarlo que nao fique odlo. ou amargu-
ra contra quem quer que seja", lo-
ram as ultimas palavras da desventu-
rada enfermeira que pagou ' bem caro
pelo seu g;sto humanitário. O Palácio
Teatro exibira a partir- de Segunda-
feira próxima essa película que deve
ser vista, porque constitue uma das .
mais dramáticas paginas da guerra •
passada, gue o cinema Já noa deu. . -

CINELANDIA
BBOADWA. - Hollywood ••>»«*-

aa» — Dent» por dente. Horário: —
14 — 15.40 - n.!0 — 1» — J0.40 «
33.20 horas.

ODEON — Agente» d. Raplonaüjm
filme da Warner com Joel Mac

Crea. Horário: — 14 — 16 — !¦ —
30 a 33 horas.

METRO — Além do Interno. íllme
da Metro, oom Robert Montgomery

Horário: m - i_ — M - SO •
13 horaa.

GLORIA — Tres pequenas do oa-
nilho — fllm» da Dnlíeraal. com
Diana Durbln. Horário — 1»
U.40 - n.ao - i» — ao.40 »
horas. . ,

IMPÉRIO — Nobres sem fortuna
filme da Warner, oom Charlas

Bo.«. Horário - 14 - 15.40 - n.SO
19 — 30.40 — 33,30 horaa.

PLAZA — Viciada — Illmo _«
Art-Pilms, oom Ralmu. Horário: —
H _ 10 — 18 — 30 o 33 horas.

PATnE- PALÁCIO - Madame «
seu Mordomo, filma da Art Filmes.
com Bacha Oultrr. Horário: 14 —
lg _ 18 — SO e 33 horas.

BEX — Hollywood em desfile —
filme da Fox. com Don Ameche. Ho-
rario: - 14 - 1» - 1» — SO •
33 bora». CENTRO

CENTF.NAr.IO - Bea. _*«t» —
O homem que ousou.

eldorado — A morle me perso-
fue — O homem que ouscu.

D. FEO&O — Noite da Pecado —
Namorado da Jane.

CARTAZ
FLORIANO — O CapitSo BlOOd —

Pirataria do Ouro.
GUABANI' — Aldeia da Roupa

Branca — Capangas do barulho.
ÍRIS — O Santo em Londres —

Mulher numerada.
IDEAL — Línguas rtperlnae —

Cuidado eom ela.
METRÓPOLE — Um yankee em

Oxford — Êxtase Negro.
MEM DE SA* — Dilema de um co-

raçío — Pilhas de-apareoldas.— LAPA - Laranja da china — Kolto
SS.30 de Adio. __ ,OPERA — Holto de tana — O Lo-

blshomem. ¦ '
PARISIENSE - Aluclne."c- - Pa-

raiao do nudismo.
PRIMOR — Mulher latal — O

homem das ealamldadea.
..PAB18 — O homem Imortal.

POPULAR — Primeiro amer — A
Bandeira — Centauros modernos.

BIO BRANCO — Morro dos ventos
ulrantes — O denunciado.

s. JOSE" — A lei da rrontelra.
S. LUÍS — 30.000 homens por ano.

BAIRROS
AMERICA — O Santo em Londres.
AMERICANO — Demônios sobre

roda. — A IMga.
ALFA — O drsma de Shangai.
APOLO — Um gclpe errado.
avenida — Romeu • JuMeta.

Campeão gozado
Laranja da

do norte

BANDEIRA -
Primeiro delito.

BRAZ DE FINA
China.

BEIJA-FLOR — Cora.ío
Comedia de um crime.

COLBIBU — Ettore Fleramcsca —
Centauros modernas.

CATÜMBI' — Prisioneiro de Zenda
O Rei dos Cows-boys.

CAMPO GRANDE — Vida roubada
Expresso do exílio.

EDSON — Carnaval na Neve.
ESTAÇIO DE SA' — Amor de Ida

a volta — Fronteiras herolcav
FLUMINENSE — Cidade Sinistra.
GRAJAU' — Entre o amor e a Ti-

da — A Fusa.
GUANABARA — Cidadã Sinistra

Ciúmes.
HEI.IOS — Tana abençoada —

Mulher numerada.
HADDOCK LOBO — Precisam-se

de 13 mulheres — Rancho da Morte.
IPANEMA — Dois caipiras ladinos.
JOVIAL — Lenda de amor — Se-

gredo de Justiça.
MARACANÃ — .Campeio gozado —

Cssamento de Bulldog Drummond.
MODELO — E as chuvas chega-

Mourisca. _. , _
MADUREIRA — Cana da Brigada

Ligeira.
MEYER — O mascara de ferro.

MASCOTTE — AluclnoçiO **— Mu-
_her contra mulher.

NACIONAL — Suzana — Intrigas
da alta roda.

PIEDADE — Umn nelte na Opera.
POLITEAMA — O Gladiador — O

Capitão aventureiro.
PIRAJA' — Carga da Brigada LI-

QUINTINO — Patrulha perdida.
BITZ — Mulher latal — Vlgllan-

te* do mar.
REALENGO — Sessenta anoa do

glorias. . . .
BOXI — Emlle Zola.
S CRISTÓVÃO '— Mr. MOtO era

Férias — Plorisbela a secretaria.
TIJUCA — O Conde de Monta

Cristo.
VELO — Parnell. o rei sem coroa.
VILA ISABEL — segredo 0« Lad.

Heipn — Rapsódia da amor.
VARIETE' — Diabo Branco — Cen-

tauros modernos:
IMrERIAL — O Bebo do Re *

N1LOPOLIS
IMPERIAL — Pa!_on!t* aguda —

Expresso do exílio.
NITERÓI

ÉDEN — Laranja da China.
IMPERIAL — Minha mulher se dl-

certe — Garota apaixonada.
ODEON — Eu soube amar.

PETROPOLIS - -_A
capitólio — Eu aouoo amar. '¦-•-:

GLORIA — E aa chuvas chegaram
petropolis — Berço d» estrelas

— .A volta do. Santo., ... - -.-,• 
j

^-¦-*y ic-tf_ic»
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l¥otas Esportivas
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JOCKEYCLÍÍBRÃ8ILEIR0
As corridas de Sábado e Domingo

O programa da corrida de
Domingo em São Paulo

Seis e nove pareôs, respectiva-
mente, compõem os programas
das corridas de Sábado e Domin-
so. no Hipodromô Bra-lleko.

O- prêmio clássico Seis de Mar-
ro é a prova básica da reunl&o
de Domingo, devendo o seu cam-
po ser formado por Aripuru, Xo-
dc_lnho, Bonsucesso. Usolar. Man-,
Apoio. IhlAlal Tanl. Urussanga,
Acaraú. Sufrágio e Repórter.

As duas corridas serfto realiza-
das aa seguinte ordem:

SÁBADO

1» carreira — Prêmio M"'»" —
i.000 metros — 4:0008000 _ Com
descarga — A's 14,50 horas.

1 Ossllvlo  W
1 Baio do Luar  °B
5 Xamete  Ji

De Jaguarlbe  |°
Chicote ,•¦ •• p»

2» carreira — Prêmio Forriel-
Níquel — 1.400 metos — 4:000*

Com descarga *'"
rai.

X Grey Glrl....
a Sunbeam.. .
3 Belartes.. ..
<i Madureira.. ,
fi Laila
fl tlfal
7 Brincadeira.. ..
fi Resoluto .'•_:_.!_

3* carreira — Prêmio Glorlsta
1.600 metros — 4:000$000 —

A's 15,50 horas.
Kt.

1 Catalpa  _a
3 Brazador  °%

Clyde  j>°
Premiado  °°
Oricana , •••¦,• ,B0

4» carreira  Prêmio Belartes-
Grey Glrl — 1.200 metros -

¦4:0008000 — BETTING — A 3 16.20
horas.

A's 14,50 ho-

KS.
SG
48
50
52
53
60
60

Marabout
Glorista  .. .
Igarité

Vlx.. .. 
ô Mery

Tina
Gran Pina

Barbada
Olimpíada

10 Ouro Branco ;¦•__,. ,
5» carreira — Prêmio Clyde —

1.600 metros — 4:0005000 —
Betting — Com descarga — As
16,55 horas.

ks
sn
56
54
50
54
50
50
64
50
56

KS.
52
48
48
51
51
50
66

Onix
Mand&o
Mlgnon
Xaveco

Diamantina
Pégaso ¦
Núncio -
Verônica  ™

Don Carllto  50
10 Braza Viva , • ••• »8

6a carreira — "Prêmio Bradador
1.500 metros — 4:0008000 —

Betting  A's 17,30 horas.
K9.

Az de Ouros 81
Oberon o*
Califórnia 48
Condal 80

Lamparina 66
As de Paus 52

Lillth 50

DOMINGO

1* carreira — Prêmio Sobrevivo
1.400 metros — A's 12,50 horas.

ks.
Cllly 83

Amapola.. 83
Negulnho •• 85
Irun 85

Galarate 83
Samir.. 85
TJruassú 85

" Mlrapinlma 53
2a carreira — Prêmio LtirKy

Strike _ 1.000 metros — 10:000$
A's 13.20 horas.

ns.
1 Cidadela  54
3 PltanguI  •• 64

Bocaina  62
Balada  82
Rangia?  84
Brejeira  82
Jurado  ... 84
Arlgüana  52

" Baua  84
3a carreira — Prêmio Taplr -

1.800 metros — 7:000$000 — A's'3,50 horas.

1 Cosy • .. 83
3 Acegua. • •• •¦ 58

Qulssaman 85
Iucoa 83

0 FLUMINENSE DERROTOU
0 CORINTHIANS POR 5x3

O "match" interestadual ds hontem no estádio
das Laranjeiras

t_ UIWIU. | •• •• •¦ t ¦ * • ¦ vu
XratI 63
Afago 56

Mensagem 83
Tigre 56

10 Camno Real  ., .. 65
11 Itallbre 55
12 luruna 83
13 Maracá 53" Plracutl 88

4a carreira — Prêmio Terere -
1.600 metros  6:0008000 — A's
14,20 horas.

KS.
1 Samamba!-  .3

3 Albatroz  *>S
S-pateador , .. .. 88

Icarai  85
8 Ita  53

8a carreira — Prêmio nara_.au
1.500 motros — 4:0005000 -

A's. 14,55 horas. ¦KS
1 Sonata  34
3 Adonis.. .'  54

Ballador  51
Mist  aa

8 Valml.. 54
6 Azteca  49

6* carreira — Prêmio Trata •
1.600 metros — 4:0008000 — A
1830 horaa.

K«
1 Mandassala 68
3 Umbarú 48

Marabô 49
IjUl. 52

Indalatuba ' .. 49
fl Mandarim 53

7» carreira 
' — Prêmio Guapo

1.800 metros — 4:0008000 —

f>
¦¦¦'V

B-TTJjtG — Com descarga  A's
18,10 horas.

KS.
1 Bralla  57
3 Afortunado  58

BIU  51
Forriel  83

6 Klsber  52
Cambuquira R2
Iblrá.. 54

Divertido 58
Pojaqua-ra S8

10 Nababo  55
11 Maníaco..  49

8a carreira — Prêmio Seis rte
Marco — 1.800 metros — 1S:0008
— B-TTING — A- 16,50 horas.

KS
1 Arlpurú 5a

Xodosinho 56
_ Bonsucesso ss

Usolar 56
8 Mahu 51
8 Apoio.. 51

Ihl Ta! Tan! _ .. 56
Urussanga  ,. 56
Acaraú  5]

10 Sufrágio  55
11 Repórter  55

9» carreira -— Prêmio lambi
— 1.600 metros — 4:000$000 —
Betting — A_* 17,30 horas;

K3.
Marlon* 58" Quaralm 88
Vesuvlo 80

Uraqultan.. .... <. .. 68
Qulncas Borba 53
Dona Esteia ?8

Llndala jl" Uirapara *8

EM S. PAULO
Programa da corrida, a realizar-

se Domingo, no Hipodromô Pau-

1° pareô — Prêmio Protetora
do Turf  A's 13,30 horas —
12:0008 50 °i° — Distancia 2.400
metros.

1 Itano.. ..- .. 
'..' «*

" Egalo  8°
3 Sltran..  °"

R.3.
2o parco  Prêmio Inltlum —

A's 13.50 horas — 8:0008. 1:600$ e
800S000 — Distancia 900 metros.

Maléo jjS
Pauletc 83
Cedro •• •• J»
Esperado f°
Betulra.. g»
Bonita.. j™
Biga 83

Slng Song J»
Z&fra • • • • • • * •

.3" pareô — Prêmio Experiência
A's 14,20 horas — 4:0008, 8008

e 4008000 — Distancia 1.650 me-
tros* KS.

Tanguá 86
Observador ai
Murupl 5»
Regia »» 

'

Osca,:lta %°
Atenon =°

Bebe Rose ||
84= °parèo''—' 

Premi-, Consola«._o
A's 14,50 horas — 5:0008000 e

1'OOOSOOO — Distancia 1.650 me-
tr05* KS.

Igaçaba 83" latagano Jg
Armour •>;>
Superflne JJ
Baobah 83
Itaglo 8o

Itavila  .. • • • -__83
5° oareo — Prêmio Excelsíor —

A's 15,20 horas — 4:000$ e 8O0Í0OO
__ Distanlca 1.430 metros.

KS.
i quatlpurú  ?B" Xlque Xlquc  j™
3 Mlscelanea  52
" Perdulário  46

Indlanopolls r j»" Oltlchl  *•*
Eflra  H

6 Litoral  Jj|
6 Paustlna .••.'.; '^„B0

6o pareô — Prêmio Hipodromô
Paulistano — AV 15,50 horas _
6:000$, 1:2008 e 6O080OO — Dlstan-
cia 1.650 metros.

KS.
1 Aeròllto 85
3 Aprovada jjg

Altair 85
Itasso fo

Secretario »3" Sugestiva J3
Itacelcra *»
Ascot 88

Acropole .' •• •• J»
latagano  • 5l

7° pareô — Prêmio Suplementar
A's 14,20 horas — 4:0008, 8003

a 400800 — Distancia 1.450 me-
tros.

KS.
Erlsslma f?

Ecllptlco.. .• 84
Muzambtnho 85
Kalros 84
Xantarim 40
Myathan 84
Cadete '.. .. S.S
Pilhlnho 84
Galantro 57

8o pareô — Prêmio Imprensa -•
A. 16.50 horas — 6:0008 e 1:200$
_ Distancia 1.700 melros.

KS.
Xen  53

" Rellnga  B2
Mldnight Bevel 58
Kadjar.. ........ .. 5o

Pachuca. ".. .. 52
9o parco — Prêmio Emulação .

A's 17.20 horas — 5:000$, 1:0008 «
500$00 — Distancia 1.800 metros

KS.
1 Sanchlca  .,. 88

Mecenas..-  31
3 Nhô Nico.. ... _, .. .. BB
•l Malisana :.. .. .. 51 .

Marape..  .. 49
Rlgueira.. 63
Anajá 81

Vitorioso 5B
Lafayette ,-.'.. .. 56

CENTRO DOS CRONIS-
TAS ESPORTIVOS

TAÇA SEABRA

Com o resultado da corrida rea-
llzada Domingo ultimo, no Ripo-
dromo Brasileira, e a seguinte «
classificação inicial dos concorreu-
tes no tradicional concurso da
Taça Seabra, patrocinado pelo
C?ntro dos Cronistas Esportivos:

l Nelson Meireles........ 8
Mario Sodlna  8
Mario Land P. Uma.. .. 6
Otávio Afonseca 8'3 Tomaz A. Silva 8

1 José Afonseca .8
: Cardoso de Almeida 8
I Gil Alencar 5
i Ari Guimarães.. .. .. .. 4'¦¦ Paulo Monetto 4
\ Leopoldo Macedo... 4
I Jo&o A. Lacerda 4
i Ansellno Cardoso.. 4

Zello Morais 4
4 Vicente Neiva Pilho 4
4 J. C. de Lace-da.. .. .. 4
4 Vítor Nunes  .. 4

J. J. Sousa Júnior 3
6 J. Perrelra Coelho 2
6 Maurício Bamos 3
6 Egberto Land 3
6 Romeu Costa 3
6 Daniel Costa 3

DIVERSAS
Na corrida de Domingo no Hl-

podromo Brasileiro ser&o apresen-
tados pela vez primeira às ordena
do starter os seguintes parclhel-ros:

Balade, feminino, castanho, dois
anos. S. Paulo, por Santarém e
Drange Plp n. de crlaçio do Sr.
L. de Paula Machado • proprle-dade do Sr. M. M. Campos. Tira-
tador Gabriel Reis.

Danglar. masculino, alaz&o. dois
anos. S. Paulo, por Taciturno e
Spring Plower. de criação e pro-
priedade do Sr. A. J. Peixoto dr
Castro. Tratador Adolfo Cardoso

Brejeira, feminino, castanho,
u anos. S. Paulo, por Coronel Eu-
genlo e Ondlna. de crlaçio do Br.
L. de Paula Machado a proprle-dade do Sr. J. L. PerreVra Sou-to. Tratador Eucildes Perrelra da
Silva.

Bocaina, feminino, castanho.

Uma assistência apenas regular
compareceu, hontem, _ noite, ao
estádio do Fluminense, onde este
clube r-fron tou o Corlnthlans,
campe&o de S&o Paulo.

O Jogo, tecnicamente foi falho,
absolutamente falho. Nenhuma
das equipes apresentou conjunto
apreciável ou mesmo uma sombra
do padrão de Jogo que se tem dl-
relto de exigir de jogadores pro-
fisslonals.

Indtvldualraonte pode-se elogiar
a aç&o de Machado, Malazzo e Car-
relro, do Fluminense; e Dlno, Lo-
pes. Servlllo e Wilson, do Corln-
thlnns.

A aç&o Individual dos Jogado-
res n&o trouxe, porém, vislumbre
de emoção aos assistentes. As boas
Jogadas estlvoram quasl ausentes
do embate, havendo sempre um

, Jogador para Interromper o Inicio
de algumas delas.

O Fluminense, no Io. tempo,
teve lncontostavelmente a prima-
zla nos ataques, bem mais nume-
rosos e perigosos.

Na primeira metade do 2o. tem-
po, o Corlnthlans teve o seu mo-
mento de reaç&o. Jogando mais ate
empatar o escore. Depois o Flu-
mlnense voltou a predominar, até
o final da partida.

A parte disciplinar andou sen-
do arranhada por alguns Jogado-
res, com Jogadas bruscas, não re-
prlmldtis convenientemente por
um Juiz fraquioslmo. __$&_

Em determinado momento, dols
Jogadores do "Corlnthlans chega-
ram a desacatar um llnesman.

Enfim, o Jogo constituiu maio
um.dos muitos maus espetáculos
proporcionados pelos nossos proíls-
slonals. alguns dos quais parecem,
n&o sabem nem o que seja probi-
dade no exercício dá proflss&o.

OS QUADROS

As duas equipes pisaram o gra-
mado com a seguinte organiza-
ç&o:

Fi-nt.nense: — Batatais: Molsís
e Machado; Bluró. Spinelll e Ma-
lazzo; Amorlm. Romeu, Mtl.nl,
Tlm o Carreiro.

Cortn-Man.: — José; Jango o
Agostinho: Sebastião, Dullo e Mu-
nhoz; Lopes, Servlllo, Pelllclarl,
Joanne e Wilson.

Aos 36 minutos do Jogo. o Co-
rirnthians substituiu Jango por
Dedão. e Joannes por Carllnhos.

Euclides substituiu Pelllclarl aos
25 minutos do 2". tempo.

Aos 35 minutos o Fluminense
substituiu Bloró por Vlcentlnl.

OS "GOALS"

Aos 30 minutos do Io. tempo,
Amorlm bate bem um comer. Ro
meu deixa passar a bola para Tim

pôde deter a bola. MUanl entra
e marca o 1°. goal do Flumtnenra

Aos 33 minutos Moisés da ótl
mamente a Carreiro, na extrema
Este produz excelente centro e Ml
lanl' emenda no ar, para marcar
em bom estilo o 3°. goal do Flu
mlnense,

Om minuto apôs Carreiro atira
alto sobre o goal. Jango salte. Jun-
tamente com Mr.lanl, mas este
com ótima cabeçada, assinala, o
3o. pool do Fluminense.

Aoe 38 minutos, Servlllo atirou
magistralmente, de longe e no
canto, marcando o 1°. joal do
Corlnthlans.

O primeiro tempo terminou com
o escore de 3 x 1, 

"favorável 
ao Flu-

mlnense.
Aos 3 minutos do 2°, tempo,

Carllnhos alcança a bola quasl em
etnia dá linha e centra lnespèra-
damente. Machado, que corria em
dlreç&o a meta não pôde evitar
que a bola lhe bata nos pés e vá
as redes, sendo marcado o 3°. goal
do Corlnthlans,

Aos 18 minutos, Moisés rebate
uma bola. do cabeoa, e a bola bate
na m&o de Machado.

Foi legitima "bola na m&o.", raas
assim n&o entendeu o Juiz, que
marcou oen-íív contra o Fluml-
nense. Sebastl&o bateu e marcou
o 3o jròal do Corlnthlans.

Aos 25 minutos. Carreiro livra-
se de Airostlnho e centra alto. De-
d&o tenta cabecear mas n&o con-
cegue. Romeu recebe a bola, agel-
ta, e marca com forte aremesso o
4°. çonl do Fluminense.

Aos 33 minutos, Carreiro «m
bom lance pessoal, dribla dols ad.
versarlos e atira fort-e. José escora
mas nSo detém a bola. MUanl en-
tra e marca o 5o. goal do Fluml-
nense.

O Jogo terminou com a Justa
vitoria do Fluminense por 5x3.

O JUIZ

O Sr. Pedro Alexandrino devo
ser afasto do de toda a eogltáç&o
para arbitrar Jogos. N&o entende
de regras, não vê coisa alguma,
n&o tem energia, e o penalty que
marcou contra o Fluminense fot
de molde a oue se tenha o direito
de pôr cm duvida a sua impar-
clalldade.

A PROVA PRELIMINAR
A prova preliminar foi dispu-

tada pelas equipes dc amadores
do Fluminense o do Banco Bor-
ge».

O Jogo transcorreu Interessante,
principalmente levado em consl-
deração tratar-se do amadores.

A equipe do Fluminense apro-
veitando melhor as oportunidades
e atuando melhor em conjunto,

que remata. José segura, mas n&o venceu merecldamente por 3 x 1.

BASKETBALL
AS ATIVIDADES DO I.. CRISTÓVÃO

Afim d* f-:.«r fluir.i tW mordo cotn
tii itoulblUdftdtt fttmli. o 0, Cr Í5.C-
vio A, O., nio íe Um dMculdtdo do
prtpt.ro do __¦• oqulpw, 1° « _<» • ju-
rinli, paro o etrtõm* do corrtntn aro,
Htindo marcado para a nol to da ti,
Quinta-reira, apóa o trtíno do JUV««
nla, outro trono1 para o qual oatlo oon-
vldadoa os attulntoa Knhorws, la 30
horas.

A1A — Oaoo — Eatrada -- Hallo —
Muno — Cld — Arlatou — Moidr —
Jor»e — Plínio — L! norma» — Ito —
Duque — Paulinho — Valdir — tl«r-
vai — Jal mo — Baby — o ea domai*
quo vim treinando no clube.

m oi» m
TIRO

O OALIHD1RIO DO FLUMINENSE
PARA _3TE ANO

O Departamanto Técnico do Fluml-
nonio F. o. oríanlsou para o cor-
roaío ano, o sotnjnt* calondarlo da íe-
ceio de Tiro ao Al to:

Abril 31 — Carab!n* — fio, mc.rea
»- 40/ tlroa — Q. classe — Taça trl-
oolor.¦Halo 1 — Ca rabina. — JU ms. — 30
tlroa • — Kovoa a cstrolantos.

Maio 15 — Piit-la — 39 mi. — III
tlroa — Noros o «stro.antea.

Maio II Oar*b!na .— 80 ma. —
40 tlroa — Q. Classe — Taco. Tr:_a-
lor.

Junho 3 — Ca-nhlna, — .60 mc.rea —
40 tlroa — Q, classe — Prêmio K.
BOC-.

Junho 18 — campeonato Intam» de
revolver.

Junho 73 — campeonato Interno de
pistola. • -¦"•

Junho 30 — Cárab!na —'80 metros
-40 tlroa —Q. Claa-e — Taça Trl-

eolòr.
Julho 7 — Carablna — '2* ma. —

30 tlroa .—' Kovoa e «strelthtca. ¦
Julho 14 —í Carafna. — 60 metros

40' tlroa — Q. C'.a3M — Taça trl-
éo-Or.Julho 31 — campeonato Interno de
Carablna.

< Julho' 31 — Campeonato int.r.io de
tlm rápido — Prêmio A. Oeoreeo.

Atosto II — Campeonato Interno
fúall Urre o dlsput* do prêmio A.
Gulnle.

Agosto 31 — Carablna — 50 metroa
40 tiro» — Q. clasco — Taç* tricô-

lor.
Setembro 15 — campeonato Interno

fui-,'1 guerra.
Setembro 33 — Pistola '.— 33 metros

23 tlroa — "Noves e estrelanto-,
So-mbro 33 — Carebini — 50 mf-

tro» — 40 Uro» — Q. c!_u« — T«t«
tricolor.

Outubro 13 — Campeonato Interno Uro
raoldo — Prêmio A. Oeorges.

Outubro' 30 '—'¦ Carablna — 25 me-
troa — 30 tiros —"Novos e ostrelantoa.

Outubro 27 — Carablna — 50 me-
tros — 40 tin» — Q. el»M« — T»C»
tricolor.

Kov«mbro. 10 — Carablna — 60 m,*j
troí — 40 tiroí — Q. Olaioo — Taça'
Tricolor.

EXCURSIONISMO
ÍXCOR-AO-H-CREIO DO CENTRO
EXCtrR-IomsTA E-BOIIBAHO A'

SEPETTBA, EM SANTA CIVOZ

Em prossaarulmento do procrama tra-
e-ado para a primeira qulnaena de Abril
o Centro Excursionista Suburbano, a
maior orcanlzaclo ezcurdonlsta dos su-
burblos da Leopoldina, levarA i eleito
no proxlmo Domlnco, 14 do corrente,
a sua prometida excurs&o recreio ao
lindo recanto do Dlatrito Padaral, St-
pellbi. em Santa Cniz.

Para csU exeurslo numerosas faml-
Uas J4 se Inscrereram, estando por-
tanto, aacesurado o seu «Ito. A pa"-
tida «t& msreada para as 5 hores da
manha, da sede do Centro, e os com-
ponentes deverfto Ir munidos dt far-
nel, e cálcio de banho: traje de pas-
selo.

— Outrosslm, chama-s* a ater.c/io
dea eu nho res aacoclados que tfim car-
gos no programa da "Cigarra" que a
mesma funcionará no proxlmo Sabedo.
13, A rua Joana Fontoura, 116.

A visita dos
ao Campo

aviador
dos k

w',:>"_7___I=_*_ l:w_.Ií_-^.H_M

es peniam&
fonsos

dols. S. Paulo, por Coronel Euge-
nio e Zela. de criação e própria-
dade do Sr. L. de Paula Machado.
Tratador Ernanl de Freitas.

Qulssaman, masculino, castanho.
3 anos, S. Paulo, por Santarém •
Faísca, de criação do Sr. Ii. ne
Paula Machado e propriedade rto
Sr. Edilberto B. de Castro. Tr»-
tador Levi Ferreira.

Mandassala. alzi, 4 anos, Insta-
terra, por Etnarch e Doncer. oe
Importaç&o do Sr. Valter Nobre,
do propriedade do Sr. Dr. Fran-
cisco A. Maciel e pensionista dt
Otavlano Rosa.

Sonata, zalna, 3 anos. S. Pau-
lo, por Vlolator e.Kiilmla. de cria-
çüo dos Srs. E. Ji A. Assunc.o
de propriedade do Sr. Franc__o
A. Maciel e pensionista de Ota-
viano Rosa.

Simultaneamente às H e IU
horas, ser&o rezadas missas do sn-
tlmo dia. amanha. Sexta-íelra. na
Capela da 

' 
Divina Providencia «

no altar-mór da Igreja da Cande-
larla, por alma de Alice Morgada.
filha do entraineur Euloglo Mor-
gado.

Encontra-se nesta Capital t.
cronista da imprensa paulistana
Sr. Guilherme Godoy.

O nosso prezado colega perma-
necerá no Rio por alguns dias, na
sua atividade profissional.Conforme noticiamos lngr«w-
saram hontem nas coclielras da
Vila Hípica os animais Talpú. fa-
tacha. Apache. Desejada, .solar ,e
Serpentina. Os, três primeiros fo-
ram confiados a Oonçallno Fei-
Jó, Desejada a Valdemar Costa c
os dols últimos são pensionistas rie
Oerman Fernande., send.o aloja-
dos nas cochelras de Miguel Pe-
nalva.

As grandes provas clássicas
do ciclismo carioca

SERA' DOMINGO A'S 7 HORAS A PROVA"RIO-PETROPOLIS-RIO"
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Ao wm do Hino Nacional, pilotos brasileiros e peruano'., perfilados, confraternizam em eloqaente
dcmonstrac&o dc civismo e de amizade

No Campo dos Afonsos reall-
zou-se. hontem, pelii manh&, a
visita dos aviadores peruanos qu.3
se encontram presentemente nn-
tre nós.

Acompanhados dos oficiais bra-
sllelros postos ás suas ordens, os
bravos pilotos da "esquadrilha da
"Boa vontade", autores do vóo de
.confraternização continental.

Chegaram ali os aviadores, dl-
rlgtndo-se ao Io Regimento de
Avlaç&o, que Iam visitar a convl-
te das nossas autoridades millta-
rés.

Recebidos pelos Generais Isau-
ro Heguera. diretor da Aeronautl-
ca do Exercito. Pedro Cavalcanti,
diretor geral do Ensino Militar, c
Newton Braga, achando-so ainda
presentes o Tenentc-Coronel Vai-
lln e o Major Leroy, da Missão
Militar Francesa, além do Coman-
danate daquela unidade. Tenente-
Coronel Carlos Pfaltzgraff Brasil
e toda a oficialidade <flo Regimen-
to, foram os comandados dò Co-
ronel Armanado Revoredo Igle-
slas ccnvldados a visitar, cm com-
panhla daquelas autoridades, to-
das as dependências da Base Ad-
rea, cuja guarnlção formou, em
continência, defronte aos hanga-
res, Junto a uma rnquadrilha de
treze aviócs "Vultec", ali tambem
alinhados. »

Percorrendo as instalações do 1°
Regimento, os pilotos peruanos
n&o escondiam a admlraç&o por
tudo quanto lhes foi mostrado,
dlrlgindo-sc em seguida, em com-
panhla dos oficiais presentes, pa-
ra a parte fronteira ao pavllh&o
central, ondo seriam procedidas
as homenagens á Aviação Perua-
na e ao seu patrono Jorge Cha-
vez, ali representados pelos oito

heróis do vôo de "Boa Vontade".
Iniciando a cerimonia, n Maior

Godoíredo Vidal, suta-comandante
da unidade, passou a ler o bole-
Mm, assinado pelo comandante da
Base Aérea, Tenentc-Coronel Car-
los Pfaltzgraff BrasU:

Terminada a leitura do bole-
tim, o General Isauro Iteguera,
cm nome do nosso Governo, ofe-
receu a cada um dos pilotos pe-
ruanos os distintivos de aviado-
res do Exercito Brasileiro, que fo-
ram colocados no peito dos pilo-
tos da Republica Irmã, pelos ofl-
ciais presentes.

Agradecendo a oferta, o Coman-
dante Revoredo. em nome dos
seus companheiros, usando pala-
vras do maior carinho para com o
nosso pais. firmou o Juramento
solene dc que cada um dos sous
companheiros saberia honrar
aquelas Insígnias que tanto têm
diRnifIçado a Avlaç&o do Brasil.

Concluída essa tocante cerimo-
nla, ouvidos os Hinos Nacionais
Peruano e Brasileiro, dirigiram-se
os oficiais para o sal&o nobre do
Regimento, onde lhe3 foi servido
um cock-tail, durante o qual, em,
melo á maior cordialidade, os ofl-
ciais peruanos e brasileiros man-
tiveram animada palestra, retl-
rando-se aqueles:, cerca das 11 ho-
ras. para o Copacabana Palace
Hotel, onde so acham hospeda-
dos.

A's 18 horas, os aviadores pe-
ruanos prestaram, no Cemitério
de S. Jo&o Batista, Junto ao tu-
mulo do Santos Dumont, uma ho-
menagem ao "Pai da Aviação",
depositando ali flores naturais.

A's 17 horas, visitaram o Pão
de Assucar, e a noite, tomaram

parte no banqueta qua lhes Íol
oferecido pelo Embaixador Jorge,
Prado, no Copacabana Palace, no
qual tomaram parte altas autorl-i
dades civis e milltarcB. '

O PROGRAMA DE HOJE \

Para hoje, o programa orga.nl-'
zado é o seguinte: Das 9 as 111
horas, visita A Escola de Avlaç&o
e Base Naval, na Ilha do Gorer- '
nador.

Das 15,30 âs 17 horas, 03 avia- I
dores peruanos farão as despedi- jdos oficiais, por terem de partir
amanhã para o Paraguai.

A's 18 horas, comparecerão á
reeepç&o intima oferecida polo'
General V. Benlclo da Silva e sua,
Exma. esposa, em sua, residência,

A VISITA DOS OFICIAIS PERUA-
NOS HOJE A' BASE DE AVIAÇÃO

NAVAL

Os oficiais aviadores peruanos
Irão, hojfc. cm visita á Bas© da
Avlaç&o Naval, n_ Ilha do Gover-
mador, conforme antecipamos.

Para essa visita ficou organlsa-
do o seguinte programa: — Em-
barque ás 8.30 horas em lancha
na Praç.i Mauá. O desembarque
será na ponte da Escola de AvIlação,
onde serão os oficiais peruanos, rfc-
cebidos pelo Diretor de Aeronauti-
ci Naval, Diretor da Escola e ofi-
clalldade. Em seguida far&o vlsí-
tas & Escola, ãs oficinas ao pavl-
lh&o de Adextrttmento Militar e ã
1> Esquadrilha de Adestramento
Militar. Depois seri oferecido aos
mesmos oficiais um coefe-foií pelo
Diretor de Aeronáutica cm sua re-
sidencia. Concluindo a visita em-
barcario ,dc regresso, ãs 11 horas,
n.t ponte da Base dc Avlaç&o Nival.

O valoroso S. O. Brasil o querido
e veterano grêmio da Praia Vermelha
que é hoje um dos grandes batalhado-
res do nosso ciclismo, vnl promover.
Domingo 14 do corrente, uma das pro-
vas clássicas 'do pedal carioca: a cor-
rida "Rlo-Petropolis-Rlo".

Como tem acontecido nas vezes ante-
riores essa importante competição será
disputada sob os auspícios da entidade
oficial dirigente do ciclismo no Distrito
Federsl a Federaçáo Metropolitana de
Ciclismo, filiada i Confederação Brasl-
lelra de Desportos.

A prova "Rlo-Petropolis-Rlo" terã
como concorrentes os m_.ls afamados
corredores da Capital da Republica
. da vizinha cidade de Niterói, per-
ttncent-s aos clubes di Metropollta-
na e da entidade do Estado do Rio.
a Associação Fluminense de Ciclismo
e Motoclcllsmo.

Tambem a ela poderão concorrer
qualquer ciclista de entidade filiada á
C. B. D.

A partida, devido ao calor, será da-
da às 7 horas da manhã, na Praça
Mauá, devendo os ciclistas responde-
rem a chamada is 6 horas e SO ml-
nutos. j

Isso ficou resolvido na ultima ses-
são da Federação Metropolitana ds
Ciclismo.

A competição terá a direção técnica
dos diretores, técnicos da Federação
Metropolitana de Ciclismo, Srs. Isl-

Confederação Brasileira
de Desportos

Os Campeonatos Brasileiros de Natação, Salto
e Water-rPolo promovidos pela C. B. D. — Serão

iniciados no'próximo Sábado, dia 13
A Contoderi.io Br<_!!elr« de Dospor- Cecília Heilborn. Miril Heiena Corte» •

tos fará realizar, nos dias 13. 14, 15
IS do corrente, os campeonatos br_,_l-
Iriros de nataç&o. saltos e wster-polo.
eom o concurso dss entidade* do Rio
Grand* do- Sul, Sio Paulo, Minas, Dls-
trlto Feder.!. EsUdo do Blo e BihJa.

,Os Campeonatos- dest* ano, terlo re-
vestidos do mixlmo brilhantismo e te-
rio por certo,-' um desenrolar tecnlfco
digno de enoomios. Para a' conquista
desse "detJdoratun". a entidade ma-
xlma vem estudando,- em* seus mínimos
detalhes, todos ai -assuntos -que. se
prendem diretamente á organlzaçlo do
Importante certame.
O PROGRAMA E OS CONCURRENTES

DA SEGUNDA PARTE
Conforme prometemos, damos hoje o

p.-o»r«m« da 3* parte. cu}u finais <e-
rio realizadas Secundi-felra, dia IS:

Ia prora — IM. metros, necas, nadoll.t» — Concurrentei: r. P. M. —
Llll ' Rlenter. Lieielotte Krause e Uai-
dt Bittencourt (R): L. N. R. j. —
LtCta Cordovil, Maria Lenk e Regina
da' Fonseca e Silva <H>; _. N. R. O.Maria Luisa Aiambula. Any 'Marj
Wuatorl e Udla Aiambuja tR.. Total:
6 efetivo* e 3 reserva*.

!a pro.a — «mt» melra». homens,
oaío Urra - Concurrentaa: t. A.-U.Murilo V. Mendes. CArtaman _.
Rache. Ivo B. Pltantul. • Maurício P.
Saldanha: r. c. R. B. - Hello Mota.
Mado Santos casar. Henrique Padrelra
da Freitas e Heraldo Gama Lobo. Ro-serras - Alolslo portela de Plnelredo
e Rudoll Zolinrer: P. P. N. - wllly
Olo Jordan, Wlnnfrled Jiordan, Lula
HarIU Fernandes a Vitorio Flllodlnl.
Reservas.-- Rui Ribeiro Rato e Alberto
Eduardo Barth; L. N. R. J.. Carlos
Atiffusto de* Vasconcelos. Armando Coe-
lho da Freitas. José Carlos Pinto e De-
metrlo Bezerra de Bezerra. Reservas —
Armando Bandeira d* Lima e Joio W.
de Carvalho, _. K. P. O. — Edu'Las Casas. Valdemar Kurta, Lauro
Meyer e -liberto Bruno. Reaervss —
Breno Petxhold . a Edu' Jactar: Total:
S tumra*.

J« prova — IM metro», haasess, n_-
de d* peite, Concurrentes: P. A. M.
Ella» M. Parah e Artur Cattonl: P. C.
B. B. — Herval Moreira. Aurlno An-
drade e José Amando' Sousa <R>; P.
P. T. - Dlomarlo ManhS.cs: F. P. N.Wllly Olo Jord.n. Lula Josí Martin»
da Cnil V Wlnfriad Jordan IR): L. X.
R. t. — redro Mlbl.TU Ot Carvalho.
Moacir Uarque* tásehado • Wruel Paes
Loureiro: L. K. R. o. — Paulo '».
Carvalho a Wllly LuadrlU.

4* Prera — IM wetre. — _a*_aa —
na_r* tf* eo*tas — Cóocu-Tentes: P. A.
M. — Slet-nda Ler.»:: T. V. R. —
L!e*_:ott« Kraose. UU Rfchtcr « L*_-
nd Del ISaldaaba; L. If. IC. J. —

Isis Maria Kasr! mento Silva (B); L.
N. R. O. — Ester Welrauch e Anny
Mary Wuerhl, Total: 7 efetivo* d 3 re-
serva*.

S* prora — IM metro* — homens —
nado dc costas — Concurrentes: P. A.
M. — Fernando' T. Sáblno * Seba*U&e
O. Rabelo; P. O. R. B. — Moacir a
Joio -Lima; P. N. L. — Wilson Car-
valho Cabral: F. P. N. — vitorio Fll-
Iellnl, José Cario* de Medeiros Cama-
ra e Luis Marítl Fernandes (RU L. N
R. J. — Tullo Siraarroí d* Almeida.
Paulo da Fonseca e silva e Ivan Prers-
leben (R); L. N. R. O. — Homero
Sousa e Armando Pereira. Total: 11
efetivo* * 3 reservas, ClassifleaiB-se
sete para a final.

C* Prora — MO melros — homens —
nada Her* —. Concurrentes: P. A. M.

Roberto Quintino dos Santos e Or*
lando Martins Vieira: P. N. P. - Eli-
elo Silva • Klram Botelho Tlncco; P.
P. N. — Arnaldo Teixeira da SUva Ju-
nlor. Ricardo Orosehe Pilho e Alberto
Eduardo Barth (R): L. N. R. 3. —
Aldo Barillarl, Armando Bandeira d*
Lima * Dem*trio Bezerra de Bt_erra;
L. K. R. O. — Mauro Mayar. Gllber-
to Bruno e Valdemar Kurte (R.). To-
tal: 10 efetivos e 3 reservas,

1* prera — 4M metros — moças —
nade lltr* — Concurrente*: P. A. M

Sietllnda l*n.: P. P. N. - Uh-
Blehter. Lleselotte Krauss * Laurlei
Doll Saldanha (Ri: L. ri. R. J. —
Llcla Cordovil. Islã Maria do Maeci-
mento Silva . Maria Lenk IR): L. V.
R. O. Zalda Slssen, Maria Lula Asam-
buja « Anny Mary Wuerhl (R.).

OS JDIZE8 ESC.UADOS FABA •
CAMPEONATO DE NATAÇÃO

Maurício d* Andra-

Roberto Pinto ía

Haddock

Arbitro geral -
de Beckenn.

Jula de Partida
Lm.

Suplente — Josi Roberto
Lobo.

Auxiliar — Ari Monteiro da Carvalho.
Anunelador — Mario Flane!rado silva.
Anotador — Carlos Osório de Al-

melda.
Julr tf* Chagada:
io luaar — Álvaro S*. Cap. Dat_

Vicgnelll. Dr. Ajrcsllãu Bittencourt.
30 lugar — Dr. José Mendes Júnior.

Dr. Aderbal Pedralra de Fr-t-1 a Do-
Rtlncos de Castro Si Rela.

w lurar — Artur Calhelrca de IO.
randa, ítalo Rlecl, Dr. Vicente Fal-
oon].

40. |0, « «o lucarea — JosA Haddad.
José p: mnet. Sreeste Luderlts, Per-
nando Jaque*.

Jalses tf* rala:
Tullo d* Rev*. Dr

dre .CasteU * Amadeu Pinto de OU-
veira.

A llacallr.ai.-0 ficará a cargo de di-
releres da Metropolitana e da Associa-
cio Fluminense.
IMPORTANTES RESOLUÇÕES DA PE-

DERAÇÁO GADCHA
A Federaçfto Gaúcha de Ciclismo e

Motoclcllsmo acaba de tomar impor-
tantes resoluçQes como se vê da se-
truinte nota publicada pelos nosaos co-
legas do "Correio do Povo", de Porto
Alegre:

Modificar a denominação das clames
de corredores, para recruta.., _¦, 2* e
1* categorias; adotar as seguintes con-
tagem de pontos, para passagem- de ca-
tegorla. Recrutas, 5 pontos — 3* ca-
tegoria, 10 pontos — 3a categoria. 15
pontos — contando um Io lugar 5 pon-
tos, um -¦ lugar 3 pontos e um H°
lugar 3 pontos; na 1* categoria, só per-
manecerfto: os. corredores que sntlsfl-
terem o Índice teenleo. Instituir um
prêmio estimulo (estatueta) para o
corredor ¦ que conseguir as melhores
classificações, e medalhas especiais
para os recordistas de categoria, du-
rante a temporada; marcar o dia 5 de
Maio proxlmo para abertura da tem-
porada clclist|ca com a prova "A. Mar-
çal Pessoa", como uma. hamenagem
da F. O. O, M. ao aeu saudoso fun-
dador; designar para presidente e se-
eretarlo da Oomlss&o Técnica, respe-
ctlvaraente os Srs. Rlchter; comunicar
aos representantes dos clubes filiados
qus na próxima sessfto serft resolvida
em definitivo a organisaç&o do De-
partamento Medico da 7. Q. O. M.» ''»!¦ » 

BOX
PARA A TEMPORADA DZ BOX,
CHEGAM HOJE ABATE E JOSÉ'

: PEREIRA
Carlos Abate e José Perolra foram

contratados pela Brasil' Box, para vi-
rem . intervir na Temporada de Box que
Ins uru rou-d* Sábado •. passado. .. .

Abate, Já nos visitou < alcançou
rrande sucesso ;na- sua: primeira tem-
porada, agora passados - alguns anos re-
torna novamente ao' Rio para lutar' no
Estádio -Brasil.'- Abate é uruguaio e se
pode considerar o campeio de sua ea-
tegoria no Uruguai, apesar de - ofto
existir nenhum titulo naquele pais Ir-
mio, ma* copio ' nfto tem competidor
para enfrenta-lo, * Justo que se con-
lidere .o campeio. Abate se encontra
em plena forma e lutara,'contra o
nosso valoroso campeio brasileiro Bra-
sllino Pino. Este combate seri reali ca-
do no proxlmo Babado. 70 do corrente.

Jorá Pereira, é português • .está des-
de aua infância radicado' no Uruguai.
E" um boxeador que apresenta todas *s
características ' de todoa os pusillsta*
portugueses: valentia, ardor .no comba-
te e possuidor de soco. forte. E' um
adversário temível para ,os ¦ nossos
meio v medlo* e médios, eaterorisa em
que Jcse Pereira' luta, devido ao seu
ifec qo* pode naturalmente . dsr essas
dufti. eateoorles.

Assim mais dols bons ¦ elementos ***m
animar a Temporada de Box do Esta-
dlo Braall.

EDUCAÇÃO E ENSINO
ASSUNTOS GERAIS

NATAÇÃO
¦PROVA" t DE JD-HO DE I0J1

Com a maior alegria os associados
da Coluna Náutica Marambala recebe-
run a noticia d* que havia sido. mar-
cada a data pára a disputa da pro-
ra "5 de Julho de IW7". relativa ao
aao corrente.

X* que, a posse do titulo d*' ven-
cedor da prora "8 de Julho de 1031*
representa para õ* "Jagunço*". um tro-
réu de valor Inestimável, dadas as dl-
Ilculdadaa que o seu sjencedor ter* de
remover para a vitoria, final.

Espera-se rjue este. ano o numero se
eoneòrrenles ultrapasse «s anos antarlo-
ras, estado 14 assegurado o concurto
doa eagulntes nadadora», especialistas
era provaa desta natuíeaa: Mludo. Mos-
culto. Aasad, Jaime. Mándarlno. Mau
« muitos outros. - ¦

Premiando oa vencedores, a Maram-
bala oferecerá medalhs» de vor—ell e
orata oom o cunho oílelal. e. a tedos
e« que eomplataresn a prova, medalhas
da brenxe.

As InscrlçUa»' aerlo encerradas no
proilrao dia 1« de Maio e a prova ser*
realisada a; « do mesmo m»s. 

ATLETISMO
BOTAFOGO F. Cl-B»

Cast» < Lul, Uargarldo

O Dtiartamento Tdenlco -dó Bot&fcso
P. Club* p*d«, vor noaso Interniedlo.
e pontual eempartclmento. dos segutn-
tee a_«t_i aauderes. para um rifo-
roso treino em eonhinto. airanhft. Bis-
ta-ídra. 19, fts ' 1« horas:' Portei*. Va-
led. TeteS- Hello. Herclllo. r*vn. Joio-
itrtho. Ousar. Dar.i.o. A!e!i!o. Davi 14
Aa-eríeo. Heitor, Augus^. Vire!ros. Ma-
rlnbo. Lulsinl». Orai. Bl!_.n. -eurelrí:
Hello. r-|o • todos aeuelM sue de-jela-

Lula Maia-ilaa rem ílaputar pelo Clube. n_ proalma
temperada.

PSEUDO ASSISTÊNCIA

UMA CABTA D3 DIRETOR DO INSTITUTO
SETE DE SETEMERO

A propósito do artigo que ha
dias publicamos sob o titulo su-
pra, recebemos do Dr Metan de
Alencar, diretor do Instituto Sete
de Setembro, a seguinte carta, oue
informa os leitores da auspiciosa
situação em que se acha, hoje, o
estabelecimento dirigido com zelo
e competência por noss- corespon.
dente:

"Rio de Janeiro, 8 ds Abril de
1940 — Ilustre conterrâneo Dr.
Prota PesEôa — Atenciosos sau-
dações — Pelas colunas do JOR-
NAL DO BRASIL e sob o titulo
Pseudo Assistência, teceu V. S.
comentários em tom. do decre-
to n. 20.024 c criticou, com o
brilho e autoridade que lhe reco-
nheço. a situaçio do Instituto Sete
do Setembro reportando-se a um
relatório feito ha vários anos pelo
ent&o Jula de Menores Dr. Burle
de Figueiredo.

No intuito de esclarecer o ss-
sunto, devo informa-lo de que
realmente naquela epoca. por fal-
ta de recursos materiais e de cs-
tabeleeimentos adequados, viam.
sa os Juizes de Menor.s na con-
tlngencia de mandar recolher na
Secçâc Feminina, menores de to-
das as Idades, pervertidas ou nao,
sob o mesmo teto, regime dlsolpll-
na» e educativo, sem que o esta-
belecimento oferecesse as neces-
sarlas possibilidades, originando
situação' t&o grave quanto lrregu-
lar e Já naquele tempo saveramen-
te expo3ta. por mim em relatórios
ás autoridades competentes.

A lei n. 56 de 23 de Maio de
1035. desligou deste Instituto a re-
ferida Divisão rjando-lhe Instala-
ç_r mais adequada om Petropo-
l<. onde ainda funcione.

A própria DlvlsSo Masculina no
Instituto apresentava tambem mül
taa falhas e defeitos, decorrentes
das instalações inadequadas e da
BÚper-loteçao constante do e.sta~
belecimento que chegou multa vez
a abrigar perto de 500 menores
quando as sues instalações mal
comportavam 300.

Daquela epoca, para cá, mer-
cè dós esforços dos Desembarca-
dores Burle de Fltruelredo. Saboia
Lima e do atual Juiz de Menores
Saul de Gusm&o. o Instituto Sete
de Setombro sofreu radicais trans-
fo.maçfies aut>rlzadar, pelo eml-
nente Ministro Francisco Campos,
cujo Interesse pela causa da lnT
fánela desvallda está no conheci-
mento de todos.

Assim, é que. de mero Abrigo de
Menores, passou a funcionar como
estabelecimento de seleção e trla-
gem, tendo sido a ele anexado o
Laboratório de Biologia Infantil,
onde sfio todos os menores am-
parados pelo Juizo de Menores,
examinados e tratados de suas en-
fcrmldades antes de serem trans-
feridos psra outros estabeleci-
mento; oficiais.

Peja acolhida que V. S. dlspen-
sar a esta carta, multo grato lhe
ficará o atencioso admirador —
Meton de Alencar".

ENSINO FEDERAL

-SCOLA NACIONAL DE ENQE-
NHARIA

Exames de 3*. epoca — Reall-
sam-se. hoje, os seguintes:

Geodesia — Prova oral, ás 14
horas — para os alunos: Nelson
Jorge Rodrigues, Manuel Pessoa
de Melo Farias, Paulo Tra lano
Torres Gonçalves. Pedro José Wer-
neck Correia e Castro.

Estradas — Proso oral — A's 15
horas — para os alunos:

Turma efetiva: Alberto Eduardo
Dlnlz Sehlasçfer. Alberto Mario
Cotrlm Rodrigues Pereira. Antonlo
Monteiro de Barros. Carlos Luis
Plattl. Cirios' do Nascimento. E_-
son de Morais e Joio Augustorn_n.

Turma -u.lementar: Jonas
Walnstok. KUdebrando Galv&o
França, Jcrge Carlos Susseklnd,

Orlando Pilo da SUva Duarte,
Teoíllo Dias Pais Leme e Alber-
to Bastos Monteiro.

Reallza-se, amanhã, o seguinte
exame:

Estabilidade — A's 0 horas —
Prova oral para os alunos quo fl-
zeram prova escrita.

Chamados á Secçâo de Expe-
diente — Deverüo comparecer com
urgência á Secc&o de Expediente,
os Srs.: Alclndo da Costa Moura,
Henrique Carneiro Leáo Teixeira
Neto, Joaquim Francisco Caplstra-
nó do Amaral, Hertz Dlnlz Oon-
calvos, Valdemar Fernandes Maia,
Benedito Alves do Nascimento Fi.
lho e Carlos Alberto Pereira
Duarte.

COLÉGIO PEDRO II — EXTER-
NATO

Exames fl"o aríipo 100 — Chama-
da.'- psra amanhft — Provas es-
evitas e orais — Ultimo dia de
examo para os candidatos chama-
dos:

3V serie — Química (Oral) —
A's 18 horas o 30 minutes — Sala
n. 13: Candidatos de números:
2125 — 2294 e 2360.

Química (Escrita o orall — A's
18 horas e 30 minutos, sala n. 13:
Candidatos de números: 2134 —
2170 — 2633 e 2718.

5*. sorle — Química (Orall —
A's ir horas e 30 minutos — Sala
n. 13. Candidatos de números:
2047 e 2064.

Banco examinadora: Professores
Arlindo Fróis. Sebastião Lobo e
Eduardo Slmas. Sup'->nte: Arge-
miro Pinto.

Chamadas para Sábado. 13 do
corrente — Protias escritas e orais

Ultimo dia de exame para os
cardldatos chamados:-

3a serie — h. Natural (Escrita
e Oral) — A's 18 horas e 30 mlnu-
tos — Sala n. 19. Candidatos de
números: 3125 — 3134 — 2179 —
2306 — 2638 o 2718.

H. Natural (Oral) — A's 18 ho-
ras e 30 minutos, sala n. 19. Can-
dldotos de números: 2161 — 2241

2270 — 2274 — 2283 — 2287
2303 — 2314 — 2311 — 2317 —

2327 — 2328 — 2330 — 2368 —
2371 — 32B4 e 2360.

». serie — H. Natural (Oral)
 A's 18 horas e 30 minutos —

Sala 19. Candidatos números:
1952 — 1954 — 2007 e 2096

5». serie — H. Natural (Oral)
 AV 18 horas e 30 minutos —

Sala 19. Candidatos do números:
2047 — 2064 e 2076.

H Natural (Escrltr e oral) —
A's 18 horas e 30 minutos —
Sala 19. Candidatos de números:
2203."Banco 

examinadora: Valdemlro
Potsch. Curvelo de Mendonça e
Blake Sp.nttna. Suplente: George
Sumner FUho.

INSPETORIA GERAL DO ENSI-
NO DO EXERCITO

Deverá comparecer com urgen-
cia hoje. ás 13 horas, a Inspeto-
ria Gera! do Ensino o «ndldato

á Escola FrepaTatorla de Cadetes:
Paulo Álvaro Avlla.

FACULDADE NACIONAL DE ME-
DICINA

Aviso — Sáo convidados a com-
parecer á Secç&o de Expediente,
com urgência, os Srs. Silvio Ben-
Jamim de Sá. Manuel Afonso Fer-
reira. Antonlo Lanes Vieira, Jo&o
Coelho Marques, João Epifanlo
Gouveia. Costa Marques, Lelio An-
tonlo Gomes, Ana Gcrtrude3 de
Lobo Medeiros, Cacilda Alves
Duarte. Armando Anjo Correia,
Expedito de Toledo Piza, Antonlo
Onof.e Mlziara. José Rios, Bento
Vllamll Gonçalves, Eduardo Prado
Figueiredo o Armando Zamarloll.

Convlda-se a comparecer á Se-
cçfio de Expediente para apresen-
taç&o do original do Decreto de
sua naturalização, a Sra. Sara
Faertag Malamut.

Caixa Beneficente — 88o con-
vldados a comparecer á esta Cal-
xa os seguintes médicos abaixo
mencionados afim de receberem
seus diplomas:

Ad&o Barcelona de Oliveira,
Adolfo Barreto de Andrade, Al-
berto Barbosa H.rgrcaves, Adal-
berto Oto, Antonlo Alves Noguel-
ra. Camilo Barblerl. Cláudio de
Barros Barreto, Danilo Prestrelo

da Câmara, Danton Melo Leite,
Dllermando da Silva Canedo,
__ga<? Duarte Gonçalves, Fablola
Vldlgal de Vasconcelos, Fernando
da Frota Linhares, Fernando An-
tonlo Ferreiro de Carvalho, Hello
de Sousa Luz, Helga da Rocha
Pita, Joaquim Pinto de Arruda,
Joaquim Virgílio Teixeira Lelts.
João Severo, José Campos, José
Lucas, José Campeio de Almeida,
José Monteiro de Figueiredo. Juer-
cio Samarfio Gomes Brandão, Ju-
lio Pires Magalh&es, Mairlo Ramca
Wondhasen, Marlno Pereira, Orbl-
no Wener, Orlando Goulart Pen-
te?do Júnior, Ovidlo Colcsim, Pe-
dro de Azevedo, Paulo de Araújo,
Pedro Clovls Junqueira, René Gul-
marâes Rachou, Roberto Vieira
Martins e Rui Brasil Cavalcaritl.

— Devem comparecer á Sala do
Conselho Técnico Administrativo,
amanhã, és 13 horas, o aluno do
4 ano, Llsftnlas da Silva, bem como
os seguintes alunos do Io ano me-
dico:

Valnlo Vilela Corroía, Valdemar
Scardozzl. Manuel Barreto Neto.
Pelaglo Guimarães Alves, Jalmo
Sandler, Ivar Madureira, Ivan do
Carvalho, Dermival Franceschl, VI-
tor Vasques Nobrega, Jacob Klein-
zan « Dairwln Nogueira Harbei-
tas.

FACULDADE NACIONAL DI
FILOSOFIA

Exames de 2.» época — Chama-
da para as provas escritas de
hoje:

Geomeíría Profetiva, ás 10 ho-
ras — Celso Pinto Lopes.

Analise Matemática, prova oral
ás 17 horas — Francisco de Al-
cantara Gomes.

Introdução â Filosofia e Logice
prova oral, ás 17 horas — Raque
Souto, Tomaz Vllanova Montelr
Lopes, José Gaspar Nunes Gou
vela e José Llfxhltz.

-iíerat.ro Portuguesa, prov»
oral, ás 10 horas — Yvette Braga,
Alda Batista Duval, Antônio de
Padua Costa e Pinha.

Literatura Brasileira, prova oral
ás 10,30 horas — Antônio de Pa-
dua Costa e Pinha.

Amanha, Sexta-íelra, 12 do cor-
rente:

Administração Escolar, ás 10
horas —. Edite Carlota de Olivei-
ra, Arfio Berezoslcl.

Zoologia, ás 14 horas, na Esco-
la de Agronomia — Dlrco de Car-
valho, Jullo Magalh&es, Clovls
Solsson da Rocha, Pascoal de Fa-
ria Góis e Alfredo de Azevedo.

Quimica Inorgânica e Qualltc-
Uva, examo pratico e oral ás 14
horas, na Prala Vermelha — Frl-
da Glornal.

Quimica Biológica, exame pra-tico e oral, ás 14 horas, na Praia
Vermelha — Astroglldo Sanches.

Complementos de Afaíematícs,
ás 15 horas — Maria Dantas de
Mendonça, Eduardo do Passos St-
mas Filho, José Francisco Coelho,
Nllzo do Couto Soutlnho, Lvod
Judson Soren, Manuel Antonlo
de Oliveira, Olga de Abreu Lima.
lida Fernandes de Matos, Maria
Ana do Nascimento Teixeira, Nair
Duráo Barbosa. ¦

Turma suplementar — Iolanda
Zulmlra Lopes Matos, José Lucla-
no Lopes, Nair Fortes, Mercedes
Elisa Chaves e Nlcolar Cortat
Forsad.

Geomeíría Analítica, &s 16 ho-
ras — Celso Pinto Lopes.

ESCOLA NACIONAL DE EDUCA-
ÇAO FÍSICA E DESPORTOS

Provas Físicas — Devem compa-
recer. hoje, ás 18 horas, os seguin-
tes candidatos: — Francisco Melo
Filho. Hlnon Paquete Esplnola «
Newton P. Bravo Limoeiro.

Treinamento — Hoje. 11 do cor-
rente, ás 7 horas, devem compare-
cer na aéde da Escola (Instituto
Nacional de Surdos Mudos) para
treinamento, todos os alunos Ins-
crltos (elementos feminino e
masculino), bem assim os da 2a
serie do Curso Superior, no corren-
te ano letivo, com o uniforme pro-
prlo de educaç&o física.

'M.
¦ -__**
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PREFEITURA
Pagamentos para hoje, além dos

anunciados polo tabelo, serfto efe-
tuados mais os seguintes:

No Montepio dos Empregados
Municipais — Pagamento de alu-
sueis — _• chomada — serfto
pagos (IO» dla utll), os alugueis
íélotlvos aos contribuintes atlan-
«idos dao letras A e O — livro 2.

Mais pagamentos anunciados.
 Departamento do Pessoal —¦

Secçfio <to Serviço de Controlo PI-
nanoelio — (Antigo 3» Secçfio de
rjesnesa) — Serfio pagas, amanha,
sSÍS-felr*. 12 das'll.SO ás. 1430
horas, nesta soeçao, as seguintes
firmas: A. Barros & Cia. Ltda,.
B Horaog & Cia.. Belmiro Rodri-
gues SIA, A Construtora, Ola.
âulmlco kerde Brasil SJA, Olo.
Fazendas Reunidas S|A, Condoroll
Palnt SIA, Editorial Plumlneneo
Ltda., Equipamentos Scicntlflcos,
Ltda., Bugenle Smybhe, Ferreira
Selxas Sc Cia. Ltdo., Hermano
Barcelos & Cia., Ola. Construto-
ra Koteco, Gonçalves Fonseca &
Cia. Jorge Pereira & Cio. Ltda..
J. Gomes Puga, Jofio Rodrigues
Vlntcna, M. Soares de Amorim,
Mappln Webb, Marmetal S|A, M.
Ventura & Cia., Pereira Júnior &
Cia. Serviços Hollerith S|A, Pa-
checo Jordão e Armando Ramos,
Soe. Wlld sulsso Bras. The Calo-
rlc Co.. Vlolra Bastos & Ola., Vai-
domar Marques & Ola., Ulisses

.Chaves Borges.
Alugueres de veículos — Abel

:José do Nascimento, Arlindo P.
Gouveia, Adriano Rodrigues, An-
tonio Condido Martins, Aníbal
Cerqueira Lopes, Alvaro .Teixeira
Couto, Albano Pinto Ferreira, Abi-
lio Augusto Alves. Arlstides Ce-
lestlno Correia, Alfredo Cabral de

• Macedo, Antônio Costa Coelho,
Carmo Baslllo, Dimas Etetanlslau
do Teles Daniel Marques, Fran-
cisco Tavares do Oliveira, Fran-
cisco Alves de Macedo, Hcrculono
Vieira. Hilário dos Santos, ítalo
dei cima. Irlneu Rodrigues, José
Correia. Jo&o Carvos, Jofto Soco-
loff. Joa© Camargo, Jofio Soares
de Paulo. Joáo Fernandes de ou-
velra Josí da Cruz, Josó Matlas,
José Rodrigues de Carvalho, José
Joaquim, Joaquim de Carvalho,
Joaquim Alves Dlnlz, Jeronlmo
Alvei, José P. Costa, Lauro Rosa
Sportlch, Manuel dos Santos Al-
vês Ferreiro, Moacir Freire, Manuel
Lourenço Ferreira, Maria do Car-
mo Lucas, Sebastl&o Alves Ventu-
ra, Trlstfio Alves Teixeira.

Internamente de Menores —
Curso Azevedo Lima, Escola B: o-
sileira de Poquetà. Restituição de
caução — Banco dos Funcionários
Públicos. »

SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO — Reclamações atendi-
das — Foram atendidas e os che-
ques devem ser procurador no
Hervlço de Ligação.

Matrículas números:
11 _. 067 — 887 —

1S05 — 1911 —
2036 — 2468 —
3081 — 3087
5361

1986 —
2510 —

.,„... 3567 —
5850 — 6060 —

7581 —

1450
2008
3773
4121
6333
7590
80816970 — 7481 - .--.

7850 — 7959 —- 8020 _ ----
8120 — 8472 — 11370 — 11456

18106 - 13320 - 13321 - 13492
13830 — 14547 - 14867 — 16397
{§345 — 18717 _ 18971 — 19766
20077 — 21265 — 22798 — 23247
25546 — 25925 — 25997 — 27353
28810 — 29057 — 19221 — 29793
30301 — 30761 — 31055 — 31811
31872 — 32773 _ 33080

Rclaçfio dos reclamações atendi-
das (impressos e contra-cheques),
o" que deverão ser procurados no
Serviço de Ligação — Matrículas
de ns.i

366 —
901 —

1154
162 —
888 —

1073 —
1183 — 
1515 — 152 —

687 —
021 —

1165 —
1208 — 1264 —

1671
1729

1673
1743

153D
1674 _

877
931

1160
1341
1646
1714

1752 — 18171U» —— -,I1U ¦* •« —
1836 — 1835 — 1894 __

1968 — 2002 —1925
2414 —
2580 —
3433

2442
2606 —
3501 — 3532 —

1921-
2288

2557 _ 2571
2090 — 3023

3567
4147

i>'ld-  ULU/I.  -,_,«- 

4084 — 4101 — 4126 — --¦-.
4213 — 4481 — 4497 — 4583
4620 4922 — 6013 5160

55305248 — 5513 — 5515 — 
5537 — 6544 — 5682 — 5768
5850
6198
6369

5968 6969
6208 — 6249 —
6388

6098
6350

„„ -.- „„„„ — 6393 ¦_ 6627
6673 — 6829 — 8944 — 6951
8964 6973 
7197 7228 7669
7767 7940 7944 —
8060 8111 8112 —
81117 8124
8356 8563

7057  7097 
7718
8050

„..- 8115
8146 — 8239
8643 — 897OOdU — WUUL»  UW .tu «_• .

8890 — 8953 — 8028 — 9033
g484 — 9895 

'— 
9572 — 9731

10353 — 10627 — 10957 — 1034
11197 — 11212 — 11509 — 11853
11972 — 2076 — 12092 — 12145
13121 — 13133 — 13148 — 13183
13188 — 13241 — 13269 — 13282
13315  13323 — 13461 — 13490
13581 — 13603 — 13609 — 13640
13664 — 13665 — 13687 — 13689
13773 — 13785 — 13824 — 13873
13899 — 13939 — 13951 — 13980
14029 — 14039  14051 — 14053
14055 — 14061 — 14062 — 14063
14067 — 14068 — 14148 — 14208
14213 — 14307 — 14308 — 14351
14361 — 14381 — 14438 — 14481
14524 — 14530 — 1457 — 14545
14588 — 14874 — 14812 — 14710
14715 __ 14717 — 14731 — 14741
14783 — 14801 — 14808 — 14813
14816 — 14818 — 14825 — 14835
14848 — 14860  14881 — 14892
14809 — 14901 — 14912 — 15051
15061 — 15227 — 15247 _ 15350
15382 .— 15555 — 15655 — 16691
15762 — 15833 — 16136 _ 16160
16269  16383 — 16473 — 16609
16836 — 17233 -- 17253 _ 17333
17864 — 17680 — 17781 — 17804
17993 — 18044  18062 — 18073
18082 — 18100 — 18166 — 18231
18262 — 18272  18367 — 18387
18464 — 18567 — 18595 — 18613
18644 — 18654 — 18890 — 18700
18702 — 18704 — 18706 — 18708
18709 — 18711 — 18793 _ 19280
19288  19337 — 19339 — 19368
19588 — 20035 — 20073 — 20786
20863 — 20864 — 20873 — 20918
21173 — 21251 — 21332 — 21378
2183* — 21843 — 22957 — 23053
23087 — 23171 — 23457 _ 24007
24368 — 24563 — 24808 — 24887
24880 — 24991 — 25703 — 25818
26358  26768 — 26826 — 27788
27889 — 27936 — 27973 — 28024
28045 — 2801)3 — 28184 — 28213
28243 __ 28394 — 28654 — 28858
28687 — 28714 — 28788 — 2R839
28853 — 28881 — 29927 — 29123
29142 _ 29172 — 29195 — 202-7'
29271 — 29285 — 29285 — 29884
30132 — 30206 — 30253 — 30264
30291 — 30344 — 30527 — 30561
30708  31348 — 31804 — 31640
31746 — 31781 — 81800 — 31874
31903 — 31927 — 81935 — 32944
31982 __ 31981 — 82135 — 32147
32232 — 32293 — 32467 — 32605
33643 — 32671 •__, 32726 — 32767
32692 — 32784 — 32787 — 32808
32966 — 33133 — 33243 — 40674
40716 — 40393 — 41331 — 42082
42085 — 42086 — 42334 — 42412

SEORETARIA' GERAL DE FI-
NANÇAS — Departamento do Te-
souro — Despachos do Sr. Diretor
— Antenor José dos Santos — Au-
torizo o levantamento da perem-
Pífio.

Francisco Peixoto Ferreira1' ds
Fonseca — Junte titulo de no-
meaçfio.

A. Donzellln! : Compareça pa-
ra esclarecimentos.

Joaquim Ferreira Querido . —
Autorizo o levantamento de pe-
rempçfto. •

DEPARTAMENTO DE FISCALI-ZAÇAO — Despachos do Sr. Dl-retor — Engracia Gonçalves Agua-tlnho, Luis Gama Filho, Amoro daRocha Nunes e Rosa Cravo daFonseca — Mantenho os autos.
Auchman St Praçovnlk, Arnaldo

at Cia., André Barbosa :k Cia.,Casa Bancaria Mauá S. A., EmpConstrutora Siemens Baun, Fe-Uvx de Rezende, Ferreira Lopes &Cia., Ginásio Flodade. Jaques Ra-ehwerger, Luis Genelelra, Lula CldCouto. Marques Monteiro, Panlíl-cadora Carioca Ltda., Renato Bra-

ga dos Santos, Samuel Cohcn, Sa-
llm Slmanteb, Soo. Artigos Higlc-
nlcos Onlblo Ltda. • Teles St Cia.
Ltda. — Cobro-se.

Vitorio Gataldl — Cancelo os
autos.

— Ronda dos Distritos Fiscais,
Inflamavels o Teatros o Diversões
em 9 do corrente: 72:8608700.*

GABINETE DO PREFEITO —
Departamento de Vigilância —
Comparecimentos — Ao Serviço
de Coordenação, hojeí dentro do
horário de- expediente, o Fiscal
de Vigilância,' Ohrlos Malholros
Machado.; 4 Inspetorla Geral de
Policia, om quolquer dla utll,
dentro do • horário do expediente,
o Vigilante, Edalmo Fernandes
Fontes: A Delegacia do 7.° Dis-
trito Policial, amanhft, fts 13 ho-
ras, o Fiscal de Vigilância, Jofio
de Magalhftes Carneiro e o Vigl-
lante Manuel Cabral de Lima; &
Delegacia do 13.° Distrito Policial,
dla 12; As' 13 horas, o Vigilante,
Luis Laço: & Delegacia' do 21."
Distrito Policial, dla IV, fts 13 ho-
ros, o Vigilante, Durval Alves; ao
Jxdzo da 8.» Vara Criminal, dla
12, fis 13 horas, o VlgUante, Ar-
mlndò Flrmlno Moreira; ft Dele-
gacla do 13.° Distrito Policial,
fis 13 horas, dla 12, o Vigilante,
Egldlo Brlttcs; A Delegacia do 5."
Distrito Policial, dla 13, as 13 ho-
ras, o Vigilante, Louriano de Je-
sus; ao Serviço Medico, hoje, ás
14 horas, o Fiscal de Vigilância,
Mario Mazaei Rosa; 00 Serviço de
Controle, com a máxima urgen-
cia, o Servente. Francisco Mor-
tins Sanches, e os Vigilantes, Al-
berto da Silva Oliveira, Augusto
Oscar de Menezes, Luis Mendonça
Ribeiro, Moniuel Soares Martins.e
José Ferreira Seco Filho: A Dele-
gacla do 16.° Distrito Policial, dla
12, as 12 horns, o Vigilante, Vai-
demar Tojal. e o Fiscal de Vigl-
lanclo. Llno Antônio da Silva Fl-
lho; ao Serviço de Coordenaç&o,
hoje, ás 13 horas, o Vigilante,
Enedlno José de Andrade.

Transferencias — Da 4-SD para
3-SR o Oficial de Vigilância, Os-
car Meyer; da 12-CP para 16-RC,
o Vigilante Renato Lerlohe de
Toledo: da 12-CP pam 16-RO, o
Vigilante. Antônio Ollvolra dos
Santos Filho; da 29-AT para
32-CG o Fiscal de Vigilância, Se-
vero Caetano da Silva: da 8-TH
para 27-PV, o Fiscal de Vigllan-
cia, José Frolmtchulc; da 27-PV
para 8-STH, o Fiscal de Vlgllon-
cia, Joaquim Pereira da Silva Ju-
nlor. •

SECRETARIA GERAL DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA — Despa-
chos do Sr. Secretario Geral —
Palmerlnda MIguès e Ismenla De
Candlo — Certlflque-ee o que
constar; Marle-Andrée de Tarry
o Iolanda Martins da Costa —
Levante-se e perempçfío; Renlna.
Schlttlni, Onofre da Silva. Cel-
ma Celme Selxas Maia e Alfredo
Concilio — Restltuam-se.*

DEPARTAMENTO DE EDUCA-
CAO PRIMARIA — Retificação —
O nome do estagiaria transferi-
da da escola 8-11 "Servulo de
Lima" para a 10.n Clrcunscrlçfto
de Educaçfio Elementar é Glsella
Alves D'Albuquerque e nfio Gl-
selda Alves DAlbuquerquo Enes,
como Tol publicado.

Omissão — Fol omitido na pu-
blloaçfio do expediente do dla 8
do corrente o ato aprovado do
superintendência da 13.» C. E. E.
de designação da estagiaria, Darci
Mota Marques da Silveira, para
a escola 13-4 "Getulio Vargas".

Criação de turmas — Fol au-
torlzada a crlaçfto de quatro tur-
mas de l.» serie na escola 3-7"Republica da Colômbia", Insta-
lada na rua Camerlno 51: Fol
autorizada a crlaçfio de duas tur-
mas dc Jardim de Infância, na es-
cola 4-12 "Prudentes do Morals",
Instalada na rua Enes de Sousa
n. 36: Fol autorizada a crlaçfto
de oito turmas na escola 5-12"Equador", sltuoda na Avenida
Democráticos 7B5; Fol autorizada
o crlaçfio de uma turma na esco-
la 13-10, Instalada na Colônia
Agrícola de Santa Cruz: Fol au-
torlzada a substltutçfio da turma
de 5.a serie na escola 14-27, Ins-
talada no rua Fachina 103, Se-
petlba, por uma da l.a serie.

Modificação de horário — Fol
autorizada a modificação do ho-
rario da escola 11-10, Instalada na
Estrada Rio Grande, Largo da Ca-
pela, a qual funcionará de 7 ho-
ras e 45 minutos ás 12 horns e
10 minutos; Fol autorizada a mo-
dlflcaçfio do horário da escola
11-12, Instalada na Estrado Rodri-
gues Caldas s|n, a qual funcio-
nará de 8 horas e 25 minutos ás
12 horas e 60 minutos; Foram
autorizadas as modificações dos
horários das escolas abaixo rela-
cionadasi Escola 14-1, dois tur-
nos, 7,45 ás 12,15 — 12,30 ás 17
horas; escola 14-2, turno unlco,
9,15 ás 13,46; escola 14-3, turno
unlco 9,15 ás 13.45; escola 14-4,
turno unlco, 9,30 as 14 horos;
escola 14-5, turno unlco, 9.30 ás
14 horas; esoola 14-6, turno uni-
co, 9,30 as 14 horos; escola 14-22,
turno unlco 9 horos ás 13,30:
escola 14-23, dois turnos, 7,30 às
12, horas — 12,15 ás 16,45: escola
14-24, turno unlco, 9 horas as
13,30; escola 14-25 dois turnos,
7,45 ás 12,15 — 12,15 ás 16,45;
escola 14-26, turno unlco, 9,20 ás
13,30.

Funcionamento cie escolas —
Fol autorizado o funcionamento
das escolas 11-11 e 11-32 sob o
regime de 3 turnos.

Despachos cio Diretor — Maria
de Lourdes Rodrigues de Macedo,
Maria Seraílna Figueira do Matos
e Marola Beurem Ramalho — De-
firo; Marlalva Poggl de Figueiredo

Deflro, transterindn-o par» a
5." CEE; Barbara do Amaral, Zo-
rllda Carneiro de Andrade — De-
firo. transferlndo-a para o 8.»
CEE. *

—" MAGISTÉRIO PARTICULAR
Prazo para a habtlttação — Dá-

se conhecimento aos que requero-
ram exame de habilitação para o
exercício do magistério em esta-
beleclmento particular dc ensino,
que, aqueles cujas petições estfio
em exigência ou caíram em pe-rempçfto, ficam com o prazo até
20 do corrento para dar andamen-
to oos mesmos processos. Esse
prazo será Improrrogável, ficando
Impedidos de prestar e x a m o s
aqueles que nfio satisfizerem a_
exigências ou nfio requererem le-
vantamento de perempçfio até a
data acima referida.

A relação dos requerimentos
que caíram cm perempçâó è a se-
guinte: — Ablgall Matos Moreira,
Adalberto Lima Leite, Adfio de
Maria Filho, Adella Hassur, Aldo
de A. Alcntejano, Alice Pires do
Souto,. Altalr Kamlhl, Alzira
Cunha, Amellnha de R. Carrfio,
Ana Marques da SUva, Anita Ge-
vandshnalder, Antônio Dlos de
Sousa, Antônio G. Lima Valente,
Antônio Malato de Melo, Antônio
N. de Mosquito. Aracl da Sllvn
Paraíba, Alrtéa Catarlno, Berem-
co de S. Campos, Carlos A. Car-
doso, Capl tol Ina Z. S. Reis, Ce-
nlra C. da Cunha, Concheta Mo-
linarl. Dagmar F. Pinto, Denlse
do Cornara Raynaud, Dalla Pires
do Silva, Dllce Carollno de Bar-
ros, Dlnorá Lopes Sousa, Dulce O.
Pereira, Edite de Oliveira Nunes.
Ednéa de Amorlm, Elisa de Alen-
cor Cardoso, Ellsobeth Honsen,
Ely Erudllho, Elza S. de Freitas.
Erslnla C. de Castro. Eulondo deSousa Areias, Eullce F. da SUva,
Eurldla C. Carrilho, Flora do C.Silva. Francisco A. Cousanllhas,
Gloconda Oríou, Heitor C. de Ca-margo. Henrlqueto T. Robelo,
Hilda Brito, Ida Sanlghel, íren.
de Andrade, Irene M. Falcão dsMendonça. Irmã T. de Aqulno.
Isabel Lopes Carreiro. Itália VI-cecontl. Ivete de Amorlm. JacíMartins, Januorlo M. Oltvelro Ra-

mos, Joana Albuquerque Muniz,
José Goraldo Colonna, José da
Silvo Melo Filho, Josefa Belmon-
to Cordeiro, Josefa de Freitas Car-
doso, Julia Perlnl Rodrigues, Leda
Maria Pinto Monteiro, Leonéa
Cardoso de Araújo, Leonor Mlln
Andrade Bastos, Luclnda Vlconto
Ferreira, Libla Freitas, Lidlo Al-
meida Rodrigues, Margarete Bar-
roso do Amaral, Margarida de Al-
molda Tavaros, Maria Carmelita
J. Aires, Clelia Reis (Maria), Ma-
ria Euzeblo do Nascimento, Marln
da Gama c Abreu, Maria Jos':
(Irmft), Maria José do Amaral,
Maria Julia de Vasconcelos Fa-
lhnres, Maria Juliana (Irmft), Ma-
ria Leonllla Lisboa Ramos, Maria
de Lourdes Almeida Carmo, Maria
de Lourdes Campos, Maria de
Lourdes da Silva, Maria Luisa da
Piedade, Maria Luisa Serrnnao,
Maria do Melo (Irmft), Mariano
Coutinho Nevares, Marilia Torres
da Fonseca, Marte Boureau (Ir-
mft), Meroncy Xavier, Cosme de.
O. Lima Teles, Nalr do Carvalho
Brito, Neusa M. de Carvalho. Oll-
vlá Ramalho do Sllxa, Olga Cava-
lheiro de Sousa, Olga Moura Ma-
tias, Ollvla Martins Goulart, Rho-
de Fontes. Gomes, Rita de Cássia
de Freitas, Rosa Novo Raya Ron-
delll, Rute Gomes, Rute de Ml-
randa Mazzottl, Silvia Boslslo AI-
ves, Tereza Maria de Sousa, Um-
bertlna Guerreiro, Valeria Lopes
Fontoura, Vasco Moreira, Wilson
Lopes Fontoura, Zelto Nunes de
Oliveira, Zulelda Maynort de An-
drade, Zulelka de Melo Cortes.

Em exgencta -r-Abigaü Felix da
SUva, Bcnvlnda dc Jesus, Emilia
R. Braz, Jarbas Braga de Carva-
lho, Lorenzo Bertron Gulxá, Ma-
rio Imaculada Gusman, Rosa Ar-
gentlna da S. Ferreiro.

Sobre as auxiliares admlnistna-
tivos — Aos Chefes 

"'de Distritos
Educacionais comunicou-se que,
atendendo aos serviços que vêm
prestando as atuais auxiliares ad-
mlnlstratlvos e em face do reso-
luçfio do Sr. Secretario Geral, que
determina sejam aquelns ouxllla-
res substituídas pelos professoras
extra-classes que estfio exercendo
funções administrativas em dlfe-
rentes Departamentos, que essas
auxiliares ndmlnlstratlvas poderfto
ser dispensadas, por proposta des-
te Departamento do Educaçfto Pri-
mnrin, dos chefes com quem tra-
balhom, no presente momento.
Poderá mesmo, no oficio do dis-
pensa, constar a Clrcunscrlçfto de
Educaçfio Elementar onde elas de-
sejarem exercer sua atividade.
Umo vez transferidas, e depois de
aprovnda a proposta de designa-
çfio por este D. E. P., deverão
aguardar no exercício daquelas

*funçfies o ingresso na escola para
onde forom designadas, até que
as suas substitutas tenham toma-
do inteiro conhecimento do ser-
viço que lhes vai ser destinado'.

Os Srs. Chefes de Distritos pro-
porfio oo Departamento de Edu-
caçfio Primário uma estagiário da
Clrcunscrlçfto que nfto necessite
de estagio, no momento, para dl-
rlglr a turma que futuramente
ficará sob a regência das atuais
auxiliares administrativas.*

DEPARTAMENTO DE DIFUSÃO
CULTURAL — Scruíço cíc clitiul-
gação — A PRD-5, transmissora
deste Departamento Irradiará hoje,
o seguinte programa:

Das 12 ás 13 horas — Hora In-
fantll — Noticiário. Suplemento
musical: — Seleçfto dos ¦ filmes"Princesa dó Selva e Valsa' do
Champagne — orquestra de Pe-
ter Kreuder; II Bacio de Ardltl e
Som0 on to core for me de Kalm
— Canta Doana Durbaln: AgUas
azues de Wobste e Cançfto do Pes-
codor de Howe — canta Bobby-
Brenn: Seleçfto dó filme "A gran-
de valso" — pianista Charlle
Kunz; Trechos do filme "Prueta
do Destino" — canta Bobby
Brenn; Wedgewood Bluc de Ke-
telbey e Ao lu do Ketelboy — or-
questra Palladlum de Londres.

Das 17 ás 19 horas: Jornal dos
Professores — Noticias — Comen-
tarios.

Suplemento musical — Das 17
ás 17,30 horas — Programa do
Fantasias de Operas Boheme de
Pucclnl — Trovador de Verdl e
Bailo do Mascaras de Verdl. Das
17.30 ás ,18 horas — Programa
Instrumental: Cinco estudos, op.
10, de Chopln, pelo planlsto Raoul
Koczalkl; Tema e variações em fá
menor do Haydln, polo pianista
Paderewsky: Improviso e momen-
to musical de Schubert, pelo pia-
nista Valter Rehberg. Das 18 ás
18,30 horos: Programa lírico: Ves-
ti lo glubbo e Serennta.de Arle-
qulm dos Palhaços do Looncovalo,
tenor B. Glgll; Arla de Mlml e
Adeus do Boheme de Pucclnl, so-
prano Grace Moore; Sento una
forza lndomlta do Guarani, de
Carlos Gomes, Reis e SUva e Car-
men Gomes. Dos 18,30 fis 19 ho-
ras: Programa de orquestra: —
Scugnlza de Costa e Fantasia da
dansa das Llbclulos dc Lchar, Se-
renata Ucraniana de Fõrrarls e
Impressões do Oriente de Andei,
orquestra italiana de Armando de
Plramo: Ouverture de Façanhas
de bandidos de Suppé, orquestra
sinfônica de Berlim.

Das 19 ás 20 horas: — Hora da
Profeltura: — Noticiário admlnls-
tratlvo.

Suplemento musical: —Das 19
ás 19,30 horas — Programa do
Canções: A cançfto de patife e
A narrativa de Stothárt, barítono
Lawrence Tlbbett; Trechos do fll-
me "A valsa do Champagne", con-
tralto Gladys Sworthout; Namo-
rados 0 Someday de Vítor Her-
bert; tenor Allnn Jones; Mas-
cushla de MacMurrough e Robb
of tralle de Glover — John Mc-
Hugh. Das 19,30 ás 20 horas: .—
Mela hora com orquestra de sa-
lfto: — Serenata Tosconlnl de
Murzllll e Serenata do HevKens;
Lo vloletera e Oh! Balalnlka de
Ferrari: Serenata Apaixonada -de
Stelner e Sonho de Zander; Caprl-
cho Húngaro, de Ferraria e Ro-
mance Clngano, de Hanasch-
mann.

— Hora do Trabalho — Aos
Srs. Chefes do Curso de Contl-
nuaçfio e de Cursos Primários
de adultos deu-se conhecimento
que os Irradiações do "Hora do
Trabalho" destinados aos alunos
dos cursos noturnos, terfio Inicio
no dio 16 do mês corrente, dos
19,30 ás 20 horos. Tratando-se
da aula inaugural, deverá ser ou-vida pelos alunos de todos os cur-
sos noturnos. As demols Irradia-
ções serfio feitas na fôrma dasInstruções vigentes para o funcio-
namento dos Cursos de Adultosou Hora do Trabalho da RadioEscola, da Radio Escola desteServiço: Segundas e Qulntas-fel-ras. das 19,30 os 20 horas para osCursos de Contlnuacfio: nos Ter-
ças-fclras, das 19,30 ás 20 horas anas Quintas-feiras das 31 as 21,30horos poro os Cursos primários.Comunlca-se. outrosslm, quoqualquer colaboraç&o dos profes-
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sores ou de alunos dos referidos
cursos, bem como os reápostos
apresentadas pelos alunos dos
cursos primários de adultos ao
questionário que será formulado
apôs as Irradiações da ''Hora do
Trabalho", destinadas aos referi-
dos cursos primários, afim de que
possam ser corrigidos pelos pro-
fessores encarregados da suo exe-
cuçfio, dever&o ser remetidas ao
prof. Antônio Valença de Melo,
encarregado daÉ "Hora do Traba-
lho" e que. será oncontrado dia-
rlamente na' sede deste Serviço,
a Av. Almirante Barroso*81, 12°
and: (Edifício Andorinha), solo
n. 1238.— Citrio de Conferências — O
Curso de Conferências sobre té-
cnlca do Idioma nacional, a ser
realizado pelo microfone do Ser-
Viço de Divulgação, polo Tte. Co-
ronel Altamlrano Nunes Pereiro,
terá Inicio no próximo Segunda-
feira, 15 do corrente, ás 19,30 ho-
ras. Serfio fornecidos atestados
aos que acompanharem o referi-
do Curso.

O programa do Conferências so-
bro Técnica do Idioma Nacional, é
o seguinte:

1.» parte — Organização Oeral:
1.» conferência, Relação entre a

linguagem e as condições psteo-lógicas. Conceito de perfeição.Conceito de erronla.
2.R conferência, Orc/cmí-açcío ln-

telectual. Relações entre a lln-
guagem e a lógica.

3.° conferência, A categoria lé-
ilca.

4." conferência, A categorlzaçdo
sintática.

5.a conferência, A variação de
sentido dos. vocábulos. *

6.» conferência, A variação de
fôrma dos. nomes.

7." conferência, As condições
das frases nominais.

Bfi conferência, As condições
das frases verbais.

9.a conferência, As condições
das orações.

10» conferência, As condições
dos períodos.

11a conferência, *la operações
para a composição

12» conferência,
narração,

13" conferência,
descrição.

14» conferência,
dissertação.

15» conferência,
discurso.

2.» parte
peclal:

16» conferência, O problema da
ortografia.

17» conferência, O problema da
acentuação.

18» conferência, O problema da
colocação dos pronomes.

19» conferência, A importância
da.palavra QUE.20» conferência, O uso de SE
em casos diversos.. # . .

SECRETARIA DE SAU'DE E
ASSISTÊNCIA — Departamento
de Assistência Hospitalar —
Transferencias — Do Dlspensarlo
da Ilha do Governador para' o
Dlspensarlo do : Meyer, o traba-
lhador Isaltlna do SUva Madeira;
dò Dlspensarlo do Meyer para o
Dlspensarlo do Ilha de Governa-
dor, o trabalhador Alice de San-
tana Brito; do Dlspensarlo de Ro-
cha Miranda pora o Hospital Car-
los Chagas, o auxiliar de adml-
nlstrador Roberto Magalhfies. Car-
nelro; do Hospital Carlos Chagas
para o Dlspensarlo de Rocha Ml-
ronda, o ouxUlor de administra-
dor, Ernanl Teixeira Dantas.

SEORETARIA DE VIAÇÃO, T. E
OBRAS — Deparfamcnío de Edlfl-
cações — Despachos do. Sr. Diretor
Maria Cell Pereiro — Deferido dfl
acordo com o parágrafo 4<>. artigo
686, do Decreto n. 6.000. Oto Jo-
hones Melster — Mantenho o dos-
pacho tendo em vista as Informa-
ções. Maria Felot Monteiro — De.-
ferido de acordo com as Informa-
ções. Manuel da Silva Lourenço ¦—
Satisfaça as exigências do 2» DSQ.*
Mateus Gonçalves da SUva — Dn-
ferido de acordo com as Informa-
ções e o art. 31;. do Decreto .nu-,
mero 6. 000. Hermlnlo Ferreira
Candeias — Deferido de acordo
com as Informações. Elvira Ceve<
ae Penedo — Cancele-se o auto em
vista dos Informações. Manuel Fe-
Uclano Duarte — Mantenho o au-
to. Aníbal do Costa M.*-Guimarães— Deferido do acordo com as ln-
rormações. Casa de Saúde e Ma-
ternldadé de Madureira, Ltd. —
Indeferido. O terreno' nfio com-
porta legalmente, a construção.
Romualdo de Sousa A Deferido de
acordo com as Informações. Fi-
guelredo Esteves Ss Cia. — Deferi-
do de acordo com os Informações.
Manuel Palvo Rabaça —. Indeferi-
do. em foce dos orts. 39, 40 e 86,
da Decreto n. 8.000. Agrlplao de
Sá Rodrigues — Deferido de scôr-
do com os Informações. Florlano
Correia de Araújo — Indeferido.'
Apolonia Latt — Deferido. Moacir
Cardoso —. Indeferido, tendo _m

vlsta as Informações. Mario Para-
nhos Rohr — Deferido de acordo
com a informação da S. E. G.
Crlstln.no Hamman — Mantenho e
reduzo a quarto parte, pago até o
dia 20 do corrente. José Landeira
Pilho — Aprovo a localização do
predio no lote em face do art. 32
do Decreto n. 8.000. G. Ferreira

Indeferido visto tratar-se do
ZR3. Alento Dlnlz Gonçalves, Os-
car Machado da Costa, Calo de
Brito Guerra, Carlos Borontlnl e
Severiano Teixeira Alvares — De-
ferido. Portunato Mendes — De-
ferido quanto ao pagamento da ta-
xa de ocupação, digo, dc reconhe-
cimento em duas prestações com
o Imposto predial. Caixa de A. e
P. dos Serviços L. F. G. do Rio
de Janeiro, Caixa do A e P. dos
Serviços L. F. (3. do Rio de Ja-
nelro —; Provem estar Isentos de
emolumentos. Maria da Gloria
Freire Braga de Sequeira — Defe-
rido. Josefina Abreu Leclerc —
Compareça. Benedito Olavo Jan-
sen de Melo — Conceda-se o "ha-
blte-se" em face do laudo de via-
torlo, dc 30 de Março de 1940.
Eulina Portugal de Brito — Defe-
rido nos termos da Informação.
Francisco Fernandes — Apresente
planta dc sltuaçfio elucidativa do
pedido. J. Moreira da Rocha & C.

Deferido de ncôrdo com as ln-
formações. Slmon Zllbermtntz —
A declaraçfio deve ser registrada
no Rojzlstro de Títulos e Documen-
tos e dela constar o compromisso,
do vizinho deixar livre uma faixa
de 30cm.2. a partir, da divisa.
Caixa de Aposentadoria e serviços
de T. L. F. do Rio de Janeiro —
Compareça. Manuel Fernandes Fer
relra — Paga a multa, legalize a
obra. Joaquim Luis Jofio—lnde-
ferido. Cumpra o termo de obrl-
gaçfio. José Jorge Primo — Defe-
rido em face do parágrafo 2° ar-
tlgo 32 do Decreto n. 6.000. Or-
mlhdo Miranda — Deferido de
acordo com as' Informações. Do-
mlngos José de Àmorim — lnde-
ferido a dependência rivaliza em
importando com o predio prlnél-
pai. Jofio Rodrigues -ir Deferido
de acordo com as informaç&ea.
José Gonçalves do-Rocha,— Redu-
za a taxa de ocupaçáo. Joaquim
Mendes — Deferido apenas quanto
á dispensa dos afastamentos. Iate-
rals. em face das Informações.
Raul Dias — Mantenho o despa-
cho. Manuel Ferreira dos Santos—'. Deferido satisfazendo o artigo
IGF do Decreto n. 6.000. Antonia
Jullô do Amaral — Deferido . do
acordo com a lnformaçfio. Manuel
Luis de Almeida — Deferido nos
termos da Informação. Manuel
Magalhfies Bastos — Deferido de
acordo com as Informações. Maria
Vitoria Coelho — Mantenho o des-
pacho. Vicente Carclll — Deferi
do nos termos da Infórmação re
solvlda previamente a questão do
recuo. Artur Ramos, Mala — De
ferido de acordo com as informa
ções. José Maria Domlngues —
Compareça. Industrias Rourildss
César Gamem — Aguarde a deli-
mltação do núcleo industrial.
Manedes Carvalho & Cia. Limita-
da — Deferido por não se tratar
de galpfio, respeitada'a taxo de
ocupação e assinado devidamente
o projeto. Glovannl Pote— Defe-
rido de acordo com as Informo-
ções. Teodoro do SUva Sc Cia; —
Indeferido por se tratar de acros-
cimo de Instalaçfio ruidosa em zo>
na residencial. Gabriel de Aqulno

Indeferido. O terreno em face
de. suas dimensões, não comporta
a construção projetida. José Cor-
delro Barcelos — Deferido. Sald
José — Deferido, quanto a uso
tendo em vlsta os Informações
ò art. 39 parágrafo unlco, art. 31
dò Desreto n. 6.000. devendo, po
rém. o predio ter o afastamento
dé 3 metros do alinhamento.

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA
URBANA -r- Despachos.do Diretor

Pedro da Silva Gomes — lnde-
ferido á vlsta do laudo medico' —
Antônio Ferreira Penteado — Na-
da ha aüe deferir — Agenor Te-
les de" M?nezes '— eubmeta-se á
tnsoecío de soúde

Do Chefe do Expediente — Joo-
aulm LoDes — Pedro Bsnlclo ds
Sá '— Acaclo Mouro do Silva —
Compareçam com urgência,

>
MONTEMO DOS EMPREGADOS

MUNICIPAIS — Secção de Expe-
dlente c. Controle — Dsspaehos:
do Diretor ¦— Olímpio Soares Pln-
to — Restltua-se <--m face da ln-
formaçfio, a Importando de (53)correspondente ao saldo credor
apurado na conta do empréstimo
rápido, cobrando-se na mesma
ocasião o debito dé (18100) pro-venierite do aluguel de casa. -'

Despachos do Sr. Secretario: ¦•—
Américo Dlos Alves — Restituição
os .documentos mencionados na
Informação de S do corrente. Aca-
do de Araújo Ribeiro — Restltua-

se cobrando no ato o debito apu-
rado.

Do Chefe da Secção'— Artur VI-
oente "Peixeiro — Leonclo Manuel
Bahia — Compareço com urgen-
cia — João Pimento de Moraes —
Diga da exatidão da c|c levanta-
da pcla auxiliar de 1» classe, O.
Matlas — Wilson Fernandes Áreas

Junte o contra-cheque de Mar-
ço corrente — Isaura Mariano de
Oliveira Lobo — JUnte o contra-
.cheque, de Março de 1940, para
evitar novo processo de restltul-
ção — João Tomaz Vilaça — Jun-
te os contra-cheques de Outubro
de 1939 e Fevereiro de 1940 —
Elodla Ramos — No Interesse do
pedido formulado em esta- data,
Junte o requerente os contra-che-
ques de Outubro e Dezembro de
1930 — Maria Teresa de Moraes
Costa — Herdeiros de Mario Tere-
sa de Morals Costa. Para posslblll-
tar o encerramento da folha, rela-
tlvaimente ao Montepio, apresen-
tem o contra-cheque . relativo ao
ultimo vencimento recebido pela
falecida contribuinte — Carlos do
Lima Pereira Pimenta — Com o
fito do evitar novo processo de
restituição, apresente contra-ohc-
que do mês de Março de 1940 —
Relnaldo Galv&o de Sá — Jun-
te documento habll em quo cons-
tem dla, mêsc ano de nasclmen-
to — Mario Pacheco de Sousa —
Requeira o pagamento do saldo
credor apurada em sua c| corrente.

" .— Contribuinte em atraso — O
Sr. Roberto de Freitas Lima, deve
satisfazer o pagamento' das suas
contribuições em atrazo sob a
peno de exclusão.

AS CREANÇAS QUE
NAO DIGEREM BEM
são irritadiças, nervo-

sas, desobedientes.
Dê-lhes então toda ma-
nhã uma colherzinha

de

MAGNESIA
SPEILEGRINO

(MARCA PRODEL)

e obtereis resultados
surpreendentes

E' DE GOSTO MUITO
AGRADÁVEL

Em todas as farmácias e
drogarias

(C 3168

NOTAS RELIGIOSAS
SANTO DO DIA

S. Felipe, Bispo
Felipe nascou no cidade de Gor-

tina, pertencente fi Ilha de Crcta,
no ano 110, mais ou menos. Edu-
cado na fé católica, nela sempre
se conservou com verdadeira. pie-
dade e santidade.

Estudando com dedicação as
sagradas escrituras, tfio empolga-
do ficou que resolveu abraçar a
vida sacerdotal, o que fez, e tal
a sua ação que cm pouco se tor-
nou de todos querido e admiro-
do. Vogando a Sé Episcopal de
suo cidade natal, fol Felipe acla-
mado universalmente para ocupa-
la. Nesse honroso ma3 espinhoso
encargo deu Indeléveis provas do
sua santldado; multiplicou . o seu
zelo pela Igreja, fez pregações com
as quais colheu os memores fru-
tos, e devido á sua aç&o conse-
guiu livrar a sua Igreja no tem-
po de Marco Antônio Vero e de
Marco Aurélio, do furor dos gen-
tlòs. Compoz um excelente tra-
balho refutando os erros dos Mar-
clonlstas, e esac«eu multas epls-
tolos que eram lidas nas Igreja?
com a máxima veneraç&i e mui-
to contribuíram paro aurhervto'do
fé e dos bons costumes. A sv*

von-

?_--_. _-___-._.-._-_. _._. _-_.•_-__ ___ _^ _:-__ _,_^ t*
*
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EUGÊNIO FI0RENCI0 & CO.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 5 816 0

FUNDADA EM lflOÍ —

| FABRICA DE LADRILHOS — CERÂMICA — AZULEJOS — MO- I
| ZAICOS — LOUÇA SANITÁRIA — FOGÕES E AQUECEDORES A $

GAS — QUARTOS DE BANHOS EM CÔR %
l Fabrica: RUA FRANCISCO-MANUEL, 84.—y (Edificio Próprio) |•-> (C 3048 •>

O FORO
FALÊNCIAS É CONCOR-

DATAS
Oriundo Moura — O juiz da

1.» Vara Civel deferiu in-totum
o requerido pelo Dr. Curador
das Massas; nas contas do ex-
llqtiídatarlo.-, i

Alexandre Rafael — O Juiz da
da 3.» Vara Cível mandou
cumprir o oílclo do Dr. Curador
das Massas na prestação de
contas dó sindico.

Luciano da Costa- Soares —.
O Juiz da 5.» Vara, Cível, man-
dou prosseguir na falência da
firtria supra. *

Barco CaraevshanM — O juiz
da 7." Vaia .Cível mandou, aó
Dr. Curador dns Massas a' rei-
vjndicação da Wesner Frank &
Cia.

Antônio Pinto Meireles — O
Juiz da 8." Vara Civel mandou
proceder na íorma do parecer
do Dr. Curador das Massas na
prestajSo de /contas do' ex-sln-
dico.

ASSEMBLÉIAS DE CRE-
DORES

Está marcada para hoje., fis 13
horas, a seguinte:

4.» Varo Civel — Kosw__J li
Menchnk.

JURI
. Sob a presidente dó juiz Ari
Franco, funcionando o promo-
tor Colares Moreira, é o 'escri-
vfio do 2.° Oficio üchôa Cavai-
cante, reunlu-es hontem, ás 12
horas ,em sess&o ordinária o
Tribunal do Jurl, sendo' julgado
o réu JoSo Oscar Silva, qué nO
dia 17 de Junho de 1939. por
volta das 23 horas, no café si-
tuado á rua Conde de Bomfim,
12, após ligeira discuss&o com-
Luís Barbosa, desafiou-o, e, em
seguida sacou de um revolver de
que se achava armado, desfe-
chando contra Barbosa vários
tiros, com intenção de' mata-lo,
o oue não conseruhi nor motl-

vos independente da .sua
tade. •-•f-'""-.

A defesa estava a cargo. <to*
advogaâb 

' Jurandir Marcos
Amarante. , , • • _'"'•"

O réü íoi condenado & 7 nnos
de prisão.

JUSTIÇA MILITAR
No Supremo Tribunal deram

entrada hontom os podido- de pas-
sadelra de platina por contar mais
de 40 anos de serviço sem noto
que os desabone feito pelo Coro-,
nel Arlstarco Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque, Comandante do Cor-
no de Bombeiros desta Capital; o
da medalha militar de prata, por
oontarem mais de 20 anos, de
sarvlços, dos Tenente-coronel José
Quedes, da Fontoura, Capitães José
Osvaldo Pinheiro da Mota, AUre-
do Monteiro Pimentel, Jullo Pe-
rouse Pontes e Alvaro Alves Pln-
toe 2° Tenente Jalro Racha da
SUva Pontes. Esses pedidos-.<;er_o
julgados no próximo; semana.

• —¦ Reune-se, amanhfi, fis 13 no-
ras, para prosseguimento do; su-
raaTlo de culpa, o Conselho de
Justiça Especial sorteado para pro-
cessar e Julgar o capltâo-tenente
medico Dr. Jaime Vieira de Sfi.
no caso da morte do guarda-mo-
rinho Arlindo Monzo Branda..
Es3a reunião terá lugar na 2a Au-
dltorla da Marinho.

— O Supremo Tribunal, na ses-
¦ sfio de hontem, Indeferiu o psdldo

de dasaforamento do proce__o a
oue é .acusado no Estado do. Rio
Orande do Sul o 2» tenente dc
adm. Joaquim da Silveira Var-
Jfio; Julgou procedente ln-totum
a reclamação do advogado de "ofl-
Clò" da 1* A. da 2» R. M.. ba-
chorei. Alurlcello' penteado; conen-
deu linbeas-corpns a Américo To-
les Bovo, José Pires de Freitas,
Guilherme de Araújo, Francisco
Pereira do Araújo, Florlano Pinto
Lemos, Domingos Caparroz, Ma-
nuel Bela Cruz, Carlos Cortevi3lo,
Orlando Sales Fllhoi Valdemor dos
Santos- Alvos, Erlnlslo Francisco
dos Santos, Gilberto Teixeira do
Espirito Santo, Jorge Sebastião
dos dantos. Valdemar Ricardo du
Silva, Henrique Antohlq. da Roca,
Leonel de Freitas, Amaro Lean-
dró dòs Santos, AntDnlo Ribeiro,
Rafael do Almeida, Jo&o Vicentn
Ribeiro. Lauro Lasse, Alv • o Bri-
to, Orlando Jeronlmo Durfies, NI-
colau de Vlto. Flrmlno Perlbanez,
José Mendes Teixeira, Plínio Ger-
mano, Jullan Garcia Ferreiro. An-
tonlo Berçot Pacheco. Manuel Fe-
ltpe da Cruz, Mario Limo, Alecll-
dcs Barbosa. Abílio Augusto MarT
tins, Johos de. Souso Teodoro.
Francisco Soares dé Sousa, José
Barbosa de Sousa, 'Amerio Xavier,
Hello Belo Ferreira Capelonl. Os-
valdo Clrllo dos Santos e outros;
Demerval Peixoto, Paulo Mariano.
dé' Corvolho, Antônio Tomaz de
Melo Filho, José Francisco de
Assis, André dos Santos, Altalr
Avelar Alorone, Alvlno Rohr, Leo-
nel -lahata, Nelson Gonçalves Ma-
ciei, Jorge Pereira, Casemlro Pe-
réiro qònçalves, Emldlo ' Pereira
Pinto, Tobias Albuquerque. Aristl-
des Roberto Gasperozzo. José Ca-
Inllo Ferreira, Antônio Gonçalves,
Lauro Art e outros; Osvaldo Au-
gusto do SUva. Ezequlel Moreira
dos Passos, Pedro Nunes de An-
drade. Alberto Alves da SUva. An-
tonlo José Ferreira, Olindo Cesa-
rio dòs santos, Jullo Ambroslo,
Altivo Barros de Sousa, Joaquim
Rodrigues Morgodo e Francisco
Palmieri, todos para serem postos
èm liberdade, com prejuízo dp pro'
cesso de lnsubmlss&o por nao '«•
remi sido notificados na forma do
lei, mantidas as respectivas ln-
corporações, salvo os maiores de
30 anos; negou os bedldos de No-
rival Thüler, Ciro Mey. Manuel do
Silvo, José Pedro da SUva. Silvino
Chlnelato e Raul Camorgo Prado.
e, por ultimo. Julgou prejudicado
o pedido de Tomaz Teglas Pereira.
do 1° Regimento de Aviação

PAN — O nutnt» dt P»o, que tta-
6smcs - de receber.' corresponde to <!a
s-.-r.ars-. íir.da o foi organizado ccr.i éx
ctpclonal. eaprleho. 8«u nn*:.** é. da
fato, uma "auma*" dos melhores artl-
res saldos naa mala prestüriosM «•***-
tu do mundo, recentemente.

caridade nfio tinha limites e o*
pobres e os que sofriam, enetín-
travam sempre nelo o maximi
conforto. Afinal, fol descansar»
Senhor no ono 180.

MARTIROLÓGIO
Além de S. Felipe, o Ma». ¦

Jogio Romano,' registra hoje malj * '-
os, seguintes santos: ••¦'-- - .-.?"•

I-cão, Papa e confeasor em: •
Roma. "As suas virtudes eram
tantas quo fol cognomlnado Leão ¦
Magno. No seu prospero pontitl- .
cado eclebrou-se o Concilio de
Calceclonia, no qual fol condena-
do Eutlques. Depois de haver es-
tabelecldo muitos decretos e to?,
dos multo sábios o prudentes, c •
escrito vários tratados, depois, en-' ¦
fim, do bem servir o Senhor, foi
chamado A Gloria Eterna, onde
fol gosar os prêmios de suas vir- ;
tudes — 461. v

Antipas, de quem faz menção v
no Apocalipse o Evangelista Sao
Joáo. No tempo do Imperador
Domlclano cm Pergamo, na Asla,
fol metido dentro de um torno '
de bronze incandescente _ neste •
cruel tortvmto subiu 4 Glória '
Eterna — 02. M.*| .

Domnioji, bispo e oito soldados, i
mártires em Salona, na Esclavo-
pia.

Fuslorgio, presbltero no Nico-
meai».' ísaac, monge • coníeísor em .
Spolcto — 554.

Bas_tt'u/io, anaeoreto em Gaza, ¦.
ni Palestina, no tempo do Impe-
rador Jústlnlano.

Godeberta, virgem cm Noyor, —
69*5.

Festa de S. José, em
Madureira

No próximo Domingo, realizar-
sc-á em Madureira, a festo do
glorioso patriarca 6. Josó, que "
obedecerá ao seguinte programo: ¦

Do hoje ao dla 13 — A's 19,30 :
horas, triduo, constando de La-
dalnha de S. José, terço, pratico
e bençfio do SS. Sacramento: .

Dla 1. — Misoa de comunhfio:
fis 6,30 horas, e solene com ser- '
mfio, os 0 horas.. A's 17 horas,
proclssfio. com a Imagem de' Sfio *
José, qué percorrerá o seguinte -
Itinerário: Rua M. Martins, Pa- '
dre Manso, Coronel Rangel, Do-
mlngos Lopes, Jofio Vicente e Sfio
Geraldo. Ao recolher da procisr _sfio, a Imagem de S. José' sef.fi ...
reconduzida ao scu nicho prjml- -
tivo no alto da nova matriz" em
obras. A seguir, far-se-á a entro- ;
nlzaçfio de S. José, com a bençfio .
do SS. Sacramento, e logo após, í
animados festejos externos.

Padre Monsacrt
Na Igreja de Santo Afonso será

celebrada hoje, no altar-mór, fis
7,30 horas, missa por alma do
Revmo.. padre Edmond Monsaert, ¦
mandada rezar pelo Apostolado -
da Oraçfio.

O jubileu ds prata de
Monsenhor Mac

Dowell
AS HOMENAGENS QUE FORA», '
PRESTADAS AO VIGÁRIO Í)A

MATRIZ DE S. FRANCISCO' fi
XAVIER ¦;'

Monsenhor Moc Dowell, que oe- '
Iebrou hontem o seu Jubileu d.
prato sacerdotal, fol alvo de ..ex- .
presslvas homenagens na Igreja V
Matriz de S. Francisco Xavier.. .':

Em açfio de graças pelo aconte-. -•
cimento celebrou-se: belo .manbR ;,
Imponente ¦ missa. .- Séglu-se de'- ¦
pois uma sessão solene, realizado'
no solfio paroquial daquele tem-"
pio com a presença de numeroso*.:-,
pessoas, represcntaçõss da Con-r.'
gregaçâo do Colégio Pedro-, Ilvei
do Colégio Militar, da Poltcllrilc»;•'•'
Geral, Unlfto dos Empregados' do'"
Comercio, Patronato dos Pescado-
res e alunos' de vários estabeleci- *;
mentos de ensino desto Oapltal;'¦:>
congregações religiosas e figuras "
destacadas do mundo social e ofl-
ciai, bem como o Ministro da Po-
lonla e senhora.

No transcorrer das homenagens
falaram vários oradores e outras
autoridades presentes como o Su- -
perlor dos Podres Capuchinhos '
pela Paroquia o Capitfio Gastfio ,--
Fonseca de Carvalho Rocha ' 

pielb * -
Colégio Militar e o Professor Nel--..
son Romero pelo Colégio Pedro n. ".
Foram então lides pelo Coodjutor ¦'
do Paroquia os seguintes telegra- ¦
mos: do O_rdlol Arcebispo, do ,
Núncio Apostólico e do Santo Ps- -
dre: — "Agradecendo comunica- ;
çfio envio afetuosa odesfio todas,
homenagens que .prestarem Mòns;
Mao Dowell data vigésimo quln-u;
tó aniversário sacerdócio tfio rico :
atividades em beneficio dessa pa- :
roqula. (a) Cardlal Arcebispo". :"Com as minhas mais cordiais'*
felicitações e uma grande bençfio
é-me grato comunicar seguinte '*
telegrama: "Sua Santidade coni TB
paternal augurlo renova a MonSV
Mac Dowell a bençfio Apostólica.
(A.) Cardlal Magllone, saud-cões -
ia.i. Núncio ApojtoUco". — "Oar- '-
dlnale' Enrico Gasparrl. Augurto'-:
Pontefice secondando desldérldr
emtnenza vostra lmparts escerdo- '-
te Francesco Mac Donelfausta oas.- :.
slone 25.° ordlnazione sacerdotals -.
benedlzlone apostólica che esten-
de popolo af fida to sue cure. m»n- ¦":
trè ioda pio lnlzlatlva festejtlato ->
curare eolleclta ereelon. alt^e -
Beata Franceses CabrlnL (a) Cor-
dinalc Magllon*"-
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CONTABILIDADE
^ COMERCIAL

/•«m terceira edlo&o ampliada
íubllca o Sr. Jo&o Luís dos San-
fos o seu livro Perícia em Con-
«abllídode Comercial, cujas edi-
«Bes anteriores estavam ha bas-
Ifante tempo esgotadas, ejnquanto
,W procura por parte de nossos
toontsbUlstas continuava multo

r Como bem-acentua o autor no-
Ws questões econômicas e comer-
tUJa vieram influir sobre a vida
fias «dmlnliitrações, n»o podendo
6» antigos hábitos da perícia,
fcõntabll responder- ás atuais eíl-
Seneia»; o gráo mais elevado a
(oue est&o chogando os estudos da
ISontabllldade. que ha bem poucos
(anos se mantinham por assim ai-
Ser adstritos a formulas quasi em-
Wlcas. exige agom. por parto do
Serlto conhecimento mais profun-
So dos verdadeiros princípios scl-
Untiflcos da contabilidade, sem o
Sue nfio ha possibilidade de um
Verdadeiro controle no emaranha-
Uo das escritas que, ás vezes por
EiÁ íé, mas geralmente por lgno-
tfcnoia, alteram a verdadeira «-
fcjaç&o das administrações. .
.5* para esclarecer o juízo dos
•noarregados das perícias e tam-
item para guiar a aç&o dos pro-
•orlais obntodores que. . o autor,

üíóoiando-ae em teorias e exemplos
Bos livros mais competentes, triu-
£», sob pretexto de explicar a pe-
Sela, um verdadeiro ourso com-
Keto.de Contabilidade Comercial.
1 Tudo * minuciosamente examl-
¦toado e passado «m revista: desde
los livros auxlliares até o Diário,
iteede o mais simples lançamento

í.»tí a confeçç&o dos halançca^des-
¦t\a a descrimina. &o das despesas
»t* a avallaç&o' do patrimônio,

I desde a-clareza do texto na escrl-
ta até as exigências legais, tudo 6

fcllaramente explicado em Ungua-
írnsm singela, o que prova «grande
(pratica que o autor tem •»«£*<">
'profundo conhecimento sclentlll-
,cb da matcrla.

Multo Interessante e digna ae
tostudo é a p-rto destinada pro-
tortamente oos processos dçperl-
&a. com a verlflcoç&o das lrregu-
Sarldades, suas causas diretas e
indiretas, bem como as formos ae
Vegúlarlzaç&o do patrimônio edos
¦JesUltados dos exercícios.' A ultima parte é dedicada _
¦femfecçSo dos balanços e da ma-
•Seira de extrair deles os situações
'•eohomlca e financeira. ._,-__1 A "Perícia em Contabilidade Co-
Hnèrclal" é pois um Uvro completo
'aue além dé ser de absoluta nc-
'oessldade para o estudo dos nossos
contadores, honre, sobremodo o seu
autor. _

INSTITUTO DO ÂlCOOl
E AÇÚCAR

c Sob a presidência do Sr. Bar-
iíosa Uma Sobrinho, e com a pre-
oença dos Srs. Otávio Mllanez, J.
I. Monteiro de Berros. Álvaro SI-
mões Lopes, Alfredo Maya e Aldo
Sampaio, realizou-se a 13" reunião
da ' Comlss&o Executiva do lnstl-
tutò do Açúcar e do Álcool no
oórrente ano. . .

Aò lnlclarem-se os trabalhos, o
presidente trata longamente da
sltuaçfio em que nds encontramos
no tocante k exportação de açúcar
para vários países da Europa e da
Aslft. Sugere ainda, aílm de se

Í>roporclonar 
k exportaç&o brasi-

elra para o exterior tipos de açu-
car padronlsados. que se promova
a respeito, e desde logo. os neces-
sarlos estudos, Indicando, para
realiza-los, o engenheiro Jo&o de
Lucena Nelva. da Secç&o Técnica
do Instituto do Açúcar, e do Al-
cooí. Aorovada essa proposta Dor
unanimidade, o Sr. Alfredo Mala
representante dos uslnelros de
Alagoas, trata de ltberaçfio de ex-
eessos, resolvendo a casa, por pro-
posta, do presidente, liberar, desde
lá, S0.OO0 sacos de açuca- demera-
ra dos extra-llmltes do Estado de
Alaiôas. mediante uma sobre-taxa
de 4*000 por saco, destinando-se
esse lote a vários 'mercados na-
cionals. mantidos os preços nor-
mais vigentes.

Depois de ouvida a gerencia do
Instituto, ficou resolvida a libera-
n&o de extra limite da usina Ca-
rlri, do Usado do Ceará. E' exa-
minada, a proposta da Secç&o de
Fiscalização, encaminhada pelo

Í.residente,. 
do aumento de trís

nspetores no respectivo quadro,
aílm de que ce torne mais efl-
ciente seu trabalho, bem como seu
desenvolvimento para o fim de
estende-lo ás zonas que ainda n&o
est&o dotadas desse serviço. Ainda
é parte -da referida proposta a dt-
vls&o do BrasU em nove circuns-
crlçôes fiscais, para os quais, apro-
veltando, desde logo, a faculdade
do rodízio dos Inspetores, Indica
aquela Secç&o a zona para. o exer-
ciclo de cada um dos Inspetores
existentes e a nomear. Essas zo-
nas abranger&o os Estados do Pa-
rá a Paraíba, Pernambuco, Alá-
cõas, Sergipe, Bahia; Estado do
Rio e Espirito Santo, S. Paulo e
Mato . Grosso, Minas Gerais, San-
ta Catarina, O presidente, sub-
metendo . a proposta ft aprovaç&o
da Comlss&o, diz reconhecer os
apreciáveis resultados obtidos com
o advento do trabalho dos. lnspe-
tores.. A proposta é aprovada por
unanimidade.

O prosldente declara que, dç-
pois ae uma revis&o geral procedl-r
da ; no ante-projeto de resoluçfio
relativo k llmltaç&o dos engenhos
rapadurelros, organizados pela Se-
çfto Jurídica, volta o mesmo a
considera Ç&o e voto da . Comlss&o
Executiva. Essa fevls&o — con-
tlnu'a o presidente. — foi procedi-
da de uma reunlfio presidida. por
S. S., dela participando, o gerente,
secretario da presidência, o advo-
gado-rChefe e advogodo-ajudante
da Secç&o. Legal e .os Chefes, das
Secções de Flscallzaç&o e Estatis-
tlcas do Instituto. Ante a relê-
vanda- do assunto, porém, entendo
que convlrá mandar distribuir
exemplares.. aos delegados' para
novo e detido exame. ¦ antes do
voto. definitivo da Comlss&o Exe-
cutlva. "...-. / ¦ .

Fol: indeferido, em vista do pa-
recer da Secç&o Legal, o rcquerl-
mento de José Pereira Ribeiro que
pede para transformar a sua fa-
brlca de açúcar turbinado. E'
aprovado o balancete do Instituto
levantado em 20 de Fevereiro do
corrente ano, mandando-se enca-
irilnhMo ao Conselho Consultivo
para os devidos fins legais.

A gerencia passa a demonstrar a
posiç&o das operações realizadas
pelo I. A. A. para defesa da sa-
fra, 193S-1040. verlfIcando-se pelas
cifras dessa exposlç&o que ascen-
dem a mais de 100 mil contos de
réis as Importâncias aplicadas pe-
lo\Instltuto,; com . recursos pro-
prlo* e por Intermédio do Banco
do Brasil,.no financiamento e de-
íesa da safra.

; Foram autorizadas incorporação
das quotas dos engenhos de açu-
car de Raimundo H. Sousa. An-
tonlo Coelho Linhares. Claudlano
Alves OUvelra, Florindo Artuso.
Pedro Coelho Linhares. Leandro
D. Oomes, José Ferreira Nunes
Silva e José Marinho Qulnt&o. á
Usina Jatlboca. em Ponte Nova,
Estado de Minas: dos engenhos de
AgMplno de Paula e SUva e Jullo
Alves Leite, ero Ituverava, & usina
Itaqueré. em Araraquara. Estado
de'S. Paulo: dos engenhos de
José de Sales Toledo, Joaquim Jo-
sé de Carvalho e José Batista dos
Reis, o primeiro em Carangola e os
outros em Mariana, Minas, á usina
Pontal, no mesmo Estado: do en-
genho de Frederico Joio Lund
gren. Artur Herman Lundgren e
Ana Loul-e Lundgren Groschke,
denominado' Plndatra. em Igares-
•u'. Pernambuco, usina Santa Te-
resa. em Goiana, naquele Estado:
do 8r#Tenlllo Grosso e Antônio
Tio da Luz, em Carangola, áTTti-

na Jatlboca, ambos em Mlnu. Ou-
troa prooessos de transferenola.se-

Íundo 
pareoer da Secç&o Jurídica,

Icaram prejudicado», motivo por
3ue 

a Comlssfio Executiva man-
ou arquiva-los.
Por ultimo ficou resolvida a

aqulslç&o pelo I. A. A., de SOO
exemplares do livro "Leglslaç&o
Açucarei-á", da autoria do Sr.
Licurgo Veloso.

CAMBIO
O mercado de cambio abriu e

permaneceu, hontem, om esi>«cta^
tiva.

Fechou oom a libra em condi-
ções nominais,

O Banoo do Brasil operava na
abertura sobre o Bancário. _ti se-
guintes taxais;

Praças Media»¦*'. visto
Londres... ,. . 'i — ¦•¦—'.
Dólar .. ..- .. •¦- 1M810
Lira  1*000 . — •
OhUs  -. • -66'6
Franco  «400
Escudo- ...... 8605
Florlm .... .-.:' — . 108520
Franco sulco .. . 48443
Belga  ¦"•—, 38385
Peso argentino . 4*590
Peso uruguaio . 7*700
Coroa sueca ..-..' —

O Banco do Brasil na abertura
comprava nas seguintes condições:

Fkaças A* vista Rzfassx
. {Oficial):

Londres £..... —
N. York,' dólar . 18»300 .188880

90 d|v. Cabo
Londres £...., —
N. York, dólar . 188480 188520

LIVRE:
90 d|v. A' Vista Cabo

Londres £. — —
Nova York

dólar . . 198630 191680 198100

LIVRE ESPECIAL

O Banco do Brasil comprava o:
dólar a 208300 e vendia a 20*700..

TRANSFERENCIAS
DE APÓLICES,

Na Cálxa de Amortlsaç&o M.-io
feitas Segunda-feira as trahsfe-»
renclas de apólices nominativas
nas bases seguintes:

Médias
Apólices uniformizadas

de S°|° miúdas  750?000
Apólices uniformizadas

de 1:000», S0|° .. .. 813»000
Apólices Tratado da Bo-

llvla de 1:000». 3"l«.
nominativas .. S3l_*uu_i

Apólices Diversas __m:s-
sõeS de 5 °|°. miúdas
nominativas  8O0J0UU

Apólices Diversas Emls-
soes de 1:000*. 50|°,
nominativas -. 816?O0O

Obrigações rodoviárias de
1:000$, 8°|° nom.- .. 750*000

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil comprava

ouro fino a 34*000 a grama.
Compra de hontem
Idem anterior . ..
Até hontem . ....

Gramas
1.190.952

190.052.854
191.243.106

O Banco do BrasU comprava o
ouro amoedado. em berra ou em
aluylâo nas seguintes cotações
aproximadas:
Libra ..  17587UU
Dólar i; ..  3881U0
Franco  7»0UUO desgaste das moedas, quevaria multo, é tomado na devida
conta, e sõ no próprio Banco pode
ser avaliado.

ASSEMBLÉIAS CON-
VOCADAS

Foram anunciadas as seguintes:
Para o dlá 11 — Ordinária e

Extraordlnarto — Caixa Benefl-
ficente dos Profissionais do Tur.-
fe.

Para o dia 15 — OrdináriaCompanhia de Navegaç&o Nor-
te e Sul. ,".-•:.'Para o dia 16 — Ordinária.—
Palacete Valenca S. A.Pam o dia 17 -— Extraordi-
narla e Ordinária — Companhia
Fabrica de Tecidos "Covllhá".

Para o dia 17 — Extraordi-
narla -.2» Oonv. — Companhia
Progresso Industrial do BrasU.Para o dia 15 — Extraordi-
narla — Sul Amerlca Terrestres,
Marítimos e Acidentes:Para o dia 18 — Ordinária
Abbot Laboratórios do Brasil S. A.Para o dia 18 — Ordinária2" Convocaç&o — . Unl&o Oo-
mercial dos Varejistas.-

pagamentos"
declarados

Dividendos:
S. A. J. Lucena. desde já, 30*.'Companhia de Ácidos, dia 15,n&o declarado'. - •

A FALTA DO "CHEFEli ífL/5W _J< \**t9>l
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CÂMARA SINDICAL DA BOLSA DE FUNDOS
PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO

SOi-RTIM DE COTAÇÕES DO CAMBIO FTXADO KM 0 DE ABBU,
DE 1940

MICBCADOS
PRAÇA3

Lohdres
França. ¦.. .-. .. ..-.._, ..
Itália ,. ..
Alemanha:

(Relsemark.)
I Dnterstuetzungsmarl-1

Portugal
Bélgica (belgas)
üulça .. .. ..
Suocla
Dinamarca ...
Nora Yorl.
Uruguai ..
Argentina .... .... ,k
Holanda ,
Jap&o .,

Oficial
,.9?_lã,>

I6?6S0

Livre Liv. arpecial
70Sb87 76*900

«403 8482
i*ooo *gio.

38700
38197

$395 SSl.i
3J300 38750

4?M8 5*200
4Í733 —4*440

10SB11 30S754
88389

48615 58074
10*520 11*372
48675 —

não abalou
o credito da firma...

CONCORRÊNCIAS
Estão anunciadas as seguintes.
Para fornecimento dc equipa-mentos transmissores e receptores

para radlo-telegrafla, ao Departa-
mento dos Correios e Telégrafos.
(Ministério da Viaç&o e Obras Pu-bllcas). (D. O..de 9|4|40, .pagl-na 6.125).Acham-se abertas as Inseri-
ções para fornecimento duranteo corrente ano de artigos constan-tes dos grupos I-. G. 28. Ferra^
gens e C. 2, capim verde, kllo,-parao Serviço de Aprovlslonaménto doGrupo Escola. (Ministério 

' 
daGuerra). (D_ O. de 914140, pagl-na 6.125). ...

T- Acham-se abertas as Inseri-
ções para aquisição de- artigos deconsumo habitual, durante o ano.-
para o Quarto Batalh&o Rodoviasrio. pertencente á Nona Regl&oMilitar. (Ministério da Guerra).
(D. O. de 9|4I4o; pagina 6.124);Pará aqulslç&o de combustl-
vels e lubrificantes para a Estradade Ferro Central do Brasil, lns-:crieões' abertas em 25 do corrente.
(Ministério da Fazenda). (D. O.de 9|4|40. pagina 6.120).¦— Para fornecimento de- ootar-
ções de gêneros diversos para aComtss&o Central de Compras. Ins-crlçôes abertas em 18 do corrente.
(Ministério da Fazenda).- (D.- O;de 914140. paglha 6.121). • ••• -

Para. fornecimento de cota-
ções de materiais dl versos - para aComlss&o Central í dè Compras,Inscrições abertas em 17 do cor-rente. (Ministério da Fazenda)-.
(D. O. de.9|4I40. pagina 6.121).Pam fornecimento, de' cota-
ções de materiais diversos para aComlss&o Central- de Compras,Inscrições abertas em 18 do cor-rente. - (Ministério da Fazenda)
(D. O. de 9|4|40. pagina 6.121).-Para fornecimento de cota-
ções de materiais-diversos para aComlss&o Central de Compras,Inscrições abertas em 23 do cor-rente. (Ministério da Fazenda)
(D. O. de 9|4|40. pagina 8.121).Para- fornecimento de mate-riais constantes das concorrências
ns. 37 e 40 da Comlss&o ¦ Especialde Compras, inscrições abertas em11 do corrente.. (D. O. da Prefei-tura de 4|4|40 .pagina 1.966).

, — Para fornecimento de mate-riais constantes das concorrências
ns. 189. 190 e 191, grupos 36; 19 e10. Dlvls&o de Material. Inscriçõesabertas em 11 do corrente. (D. Oda Prefeitura de 614140, pagina

Para fornecimento de mate-riais constantes da concorrêncian. 188. grupo 2.' Dlvls&o de Mate-rlal. Inscrições abertas êm 11 docorrente. (D. O. da Prefeitura de4|4|40. pagina 1.9881.Para ofertas da ootaçào de

a,1LLE era o aocio principal e, pelo con-
JL-' senso de todos o "chefe", o verda-
deiro sustentaculo da organização. Nenhum
«ócio lhe disputava a funeção dc orientador
na prospera e firme sociedade. Todos o
•catavam pelo tino, pela competência, pelo
credito, de que dispunha. De repente, esse
quadro mudou. Abriu-se uma vaga na di-
recção da Sociedade. E precisamente a vaga
dei "chefe". A nova corre, célere, todo o
Commercio: attinge os fornecedores; pene-
tra nos Bancos. Comtudo. nenhum credor
«e retrahe. Ninguém se alarma, ninguém
ae preoecupa. Para -todos — o credito da
sociedade continua firme, solido, inabalável.

Todos sabem que a firma está garantida
por um Seguro Commercial — instituído ,na
Sul America justamente para prevenir qual-
quer evasão de capital, provocada pelo súbito
desapparecimento de um dos sócios.

O Sr. é commerciante ? Pese bem, então, *
conveniência de ter tambem seu nome, seus
bens, seus herdeiros e os seus sócios, sob *
protecção dc um Seguro Commercial.

U-LliU
C-n_s_.uH« uni Agen _• da "Sul Atoerltd",
•era qualquec vouiprom-Ma ou obrigação,
•u ratão, uÜHm o «onpots abati* para
i.rebcr gratuitamente o folheto "Seguro
-'ommercial**, com todoe oa caclarrr-tmen-
toa «obre m aaeutnplo

A' SUL AMERICA
Caiu Pc__lsl 971 RI- d* Janeiro

Queiram anvler-me .o folheta acima.
7¦IRRR• 67

eomoo Pdo dm
Autuar

Ae fallecer um sócio, o Seguro
Commercial representa;

PARA A FIRMA, uma garantia de solvência,
um factof de prestigio e credito contra presslo
de credores e retrahimento de bancos.
PARA OS HERDEIROS, um meio de facilitai
o rápido reembolso de seus interesses, sem de-
longas e aggravos.
PARA OS SÓCIOS, uma protecção contra a
eventual paralysação dos negócios e úma garan-
tia de valor pessoal.
PARA OS CREDORES, um factor de confias-
ça quanto aos rumos futuros da firma á qual
deram seus créditos.

TELEGRAMAS
NOSSA REPORTAGEM _DM

10 DE ABRIL¦•••¦»¦:¦.• Hont. Ant.
ParIa s| Londres

frs. por £.. . . 176.62 178.62
bisboa s| Londres

.esc. por. £. . . 102.00 103.00
Itália m. Londres

lira por £. . . 8B.46 70.44
e__panba s| Lon-

dres, dol. por £. N|cot. Nicot.
N. Yorlc s| Lon-

dres. dol. por £. 0.49.62 3.47.00
Taxas de dèscon-

Co nos bancos:
Da Inglaterra . .
Da Franga . . . .
Daltalla . . . .
Da Dinamarca ..
Ds Espanha . . .
Da Alemanha . .
De Londres 3 m.

ticompra . . .
t;venda .'.'.,.
Títulos brasi-

leiros:

Hont.
2_|°
2
4112
412

11116
7 16
13

Hont.

Ant.a°|«
2
4 112
412

1 1116
7 16
12

Ant.

Anl.

aasooo
Antr

Funding. à
«-dividendo. 38-10-0 37-0-0

Novo Funding
ds 1914, 8»|<í 32-10-0

Emp, .1913, 8»|» 10-10-0
Conversão 1910,'

4°|« '..
funding 198 1,' SP|« "B" 40

anos. ex-dlv.
Estaduais:

34-0-0
10-10-0

9-10-0 • 10-0-0

32-0-0 32-10-0

Nomm—
Sus
Cidade- -Est.

Sul America
Companhia Nacional d* Seguros do Vido

materiais k Comissão Central de
Compras, inscrições abertas em 11
do corrente. (Ministério da Fa-
zenda). (D. O. de 5|4|40, pagina
5.866).Para ofertas de cotações de
materiais k Comlss&o Central de
Compras, Inscrições abertas em 11
do oórrente. (Ministério da Fa-
zenda). (D. O. de 5|4|40, pagina
5.886).Para ofertas de cotações de
materiais a Comlssfio Central, de
Compras, Inscrições abertas em 12
do corrente. (Ministério da Fa-
zenda). (D. O. de 5|4|40, pagl-
na 5.866).- — Para fornecimento de cota-
ções materiais a Comlss&o Central
de Compras, Inscrições abertas em
18 do corrente. (Ministério da Fa-
zenda). (D. O. dé 5|4|40, pagl-
na 5.868).Para fornecimento de mate-
riais constantes da concorrência
n. 27, Grupo 12. Comlss&o Espe-
ciai de Compras, inscrições aber-
tas em 12 do corrente. (D. O. da
Prefeitura de 9|4|40, pagina 2.080).

Para forneolmento de mate-
riais constantes da concorrência
n. 94, grupo 4. Comlss&o Especial
de Compras. Inscrições abertas em
11 do corrente. (D. O. da Prefei-
tura de 914140, pagina-2.082).Para fornecimento de mate-
riais constantes da concorrencin
n. 95; grupo 2. Comlss&o Especial
de Compras, inscrições abertas em
12 do corrente. (D. O. da Prefei-
tura de 9|4|40, pagina 2.082).

os 
'preços 

na
FRANCA

O Bt-Hetfn dé Correiponctatice
de la Bourse du Havre acaba de
publicar a nova tabela dos pre-
ços oficiais de café. Relatlvamen-
te ao do Brasil, a unlca alteração
consiste na lnclus&o dos tipos Rio,
1(3, n&o lavados, cuja cotaç&o ê
de 340 e 350 francos, quanto eo
primeiro, e 330 e B35 francos,
quanto ao segundo; por 50 kilos.

Inclulram-ee, Igualmente, no
quadro, os cafés Venezuela, gragése n&o gragés, cotados, no mínimo
e no máximo k raz&O de 500 e 660,
e 420 e 450, respectivamente.

Nos preços dos diferentes cafés
das colônias francesas verificou-se
a maioraç&o geral de 30 francos,
por 60 kilos.

Em relaç&o ao algodão de S&o
Paulo, nenhuma elteraç&o se ré-
glstrou. Continuam, assim em
vigor os preços anteriormente ft-
xados - e que sao por 50 kilos em
francos os seguintes:

Algodio paulista:¦"e0'
o ¦« •• •• •• •,'.','J •• •• •• •• ••

" 2 .'.'.'.'.'.' .'.' .*."

países: Argentina, Chile, Espanha,
Grécia, Turquia c Iugoslávia.

Outros convênios desse gênero
acham-te -presentemente em estu-
dos. no Qual d'Orsay e no Minls-
terlo do Comercio.

Em sess&o de' Io do corrente, o"Comitê Intermlnlsterlal de Flsca-
llzaç&o dos Preços" fixou em 2.530
francos, caf.. portos da Metropo-
le, o preço oficial da tonelada de
sementes de mamona das colônias
francesas.

APÓLICES 
*DE 

PORTO
ALEGRE

No sorteio realizado honlcm, foi
contemplada a apólice de n. 9.740.
da 44a serie. Prêmio semanal da
10:0005000.

BOLSA DE TÍTULOS
Nova York, 10 — (O.)

VENDAS EFETUADAS
Hoje Ante.

648,00
668,00
668.00
703,00
715,00
737,00

6.87

7.37

5.50

Por n&o ser presentemente,objeto dc transações, .o Havre. .o
quadro omite o algodão dos de-
mais Estados produtores do Brasil.

Nas cotações dos couros vacuns,
secos e salgados, do Rio Grande do
Sul, apura-se a majoraç&o de 100
francos,-por 60 kilos no preço ml-
nlmo, e de 130, no' máximo. Os
da Bahia, perdem 10 francos; na
cotaç&o mínima apenas; os do
Ceará. 30 francos, na mínima e na
maxlms:

Preços por 60 Kgs
em francosCouros, de bovinos:

Mini- Maxi-
mo mo

Do Rio Grande,
(salgados) .. .. 700,00 750.00

Do Rio de Jane!-
ro. Idem 410,00 470.00

Da Bahia, (secos) 780.00 780.00
Do Ceará. Idem .. 920,00 930,00
De ' outros Estados

do BrasU . .... 800,00 900.00
Até agora. ]á aatlnou a Ftornça

acordos comerciais e financeiros
de compencaçlo com oi scgulptes

Titulou:
American Car &

Foundry C°. .
American & Fo-

relgn -Power C .
Inc. ..-.

American Smel-
tlng & Reflnlng
C». .. ;. ....

American Iele-
phone & Tele-
graph O'. . ..

American Tobacco
Company .. ..

Armour Sc C" ot
tlllnoli "A"

. Stock .. .. ..
Atchison, fopcKa

&. Santa Fé Ka-
llway .. .. ..

Atlantic Reflnlng
C»  ..

Baldwin Locomo-
tive Works . ..

Bethlehem Steel
Corporation ..

Burroughs Ad-'
d Ing Machlne
©>. ..

Brazillan rrac-
tion, L ft P. C"
Ltd

Uanadlan Pacific
C°

Caterpillar Tra-
ctor C°. .. ..

Chrysler Corpo-
ratlon

Consolidated Edi-
son C° of New
York

O o r n Products
Reflnlng, C°. .

Uupon (B 1 )
de , Nemour t.
C».

Eastman Kodak
C ot New
Jersey .... ..

Electric Bond ft
Share C». . ..

Ueneral Electric
Company .. ..

Ueneral . o o d s
Corporation . -.

General Motors
Company .. ..

Uliette Sarety
Razor Cv . .

Uoodrlcb (B F )
C°. '•.-.

Uoodyeai tire ft• Rubber C». . .
tngersoll - Rsnd

C». .. :. .. ..
internafl Buai-

nes Machines
Corp  178.50

Lone Star Cernem
Corp.  s Cot.

International Bar-
vester C». . .

internafl Nitlcel
C°. Inc (The)internafl rpho-
n« 4 T'gr»ph..
Inc. . ......

__ontf_ora*rv Ward
* Cv tnc. ..

rtor

27.50 27.50

1.87 -2.00

53.76 ' 63.87

174.75 174.75

88.26 89.00

6.12

23.60 23.00

22.50 22.76

16.00 16.25

82,12 80.75

11.00 11.12

7.75
5.75

62.00 52.12

87.50 86.76

31.63 32.23

81.37 61.75

187.75 188.00

155.00 155.50

6,87 7.00

39.37 39.73
47.75 48.00
54.50 65.62

6.50

7.37

11.37
46.50

National Cash .
Registei C • .
(The)  SiCot

N. S. Centrai ft
Hudson Rlver
R. 

Norfolk & Wcs-
tern Railway .

itadlo Corpora-
tion of Amerlca

Standard Brands
Inc

standard OU C°.
of Califórnia .

Standard Oil C°.
Nova Jersey ..

Studebalset Cor-
poratlon .. ..

Texas Company .
D n 11 e d States

Rubber C". . .
United States

Steel Corp. ..
Vacuum OU O».

(Socony Va-
cuum Corp.).

Westinghouse Ele-
tric & Manuf.
C».

Woolworth (F.
W.) & C°. ..
Bancos:

Uanadlan Bank of
Commerce . ..

i/Une National
Bank, N. Y'. ..

Uuaranty Trust
C°. N. Y. . .

National City
Bank, N. Y. .

Koyal Bank of
Canadá 
Empréstimos
Brasileiros

Federais:
8°|°; 1921141 . .
7»K 1952 . (Elec.

Cent. R. R.).
8 1|2°|°, 1926167.
6 l|__o]o. 1927|57.

Estaduais:
Minas Gerais, de-

6 1|2°|°, 1958 ..
Paraná. 7°|°, 1958
Rio. Grande do

Sul, 8°|» 1921|46
Rio. Grande do

14.87

16.87 17.00

SlCot. 217.50

6.87

7.60
23.87 24.00

43.00 43.60

11.87
46.50

35.12 36.37

63.50 63.25

11.75

103.00 101.00

41.00 41.25

128.00 128.00

34.00 35.00

395.00 298.00

29.00 30.00

134.00 134.00

20:50 21.50

17.00
16.76
16.76

12.00
18.00

17.37
17.00
17.00

•12.50
16.00

12.00 12.37

Sul, 6°|°, 1968
S&o Paulo " "8 °|0,

8 o Io,
Í";ejo*

1921|36
Sáo Paulo.

1925|50 .
Sao Paulo.

1926|56 .
Sao Paulo.

1028|68 .
Sào Paiilo, 7 0|°,

19U0 40 (Coffee
Loan) .. .. ..

Municipal:
S&o Paulo, 8 «l0.

1952 . .. ....
Mercado .. ..

11.00 10.87
20.00 22.50
12.50 12.37

11.00 11.75.
10.25 10.50

83.50 37.00

12.00 12.00

Eit=.rel.

s|Copenhague,
t. telegrafica
por Kr  N|C.

sILlsboa, t. te-
Isgraflca, por

f>or 
Esc  8.38

B. Aires, t.
telegrafica por
peso 32.90

Berlim, 10 — (T.)

ÍW1B O)

N|0.

3.35

32.66

Federal, 6°\° ..
Rio de Janeiro,

1827, 8°|o ..
Bahia, 6o|o.. ..
Pará, 5«|° .-¦. ..

Títulos
diversos:

City of s. F-_ulo
Imp. & Fre-
che (Pref.) .

Taxas aedescon-
to nos bancos:

Ssnlc ot London
ts South . ..

Brazillan Trac-
tion Llght A
Power Ltd. .

ocoan Coal *.
Wilson Ltd.

Brazillan War-
rant Agence e
Flnances O".
Lida-. • .. .-.

imperlel Che-
mlcal inc. Li-
mltada .

Leopoldlna Ra-
llway C°. Li-•mlted . ....

Rio - de Janeiro
City Power C.

Lloyd Bank Ltd."A" Shares .
Cables & Wlre-

1 ess Ltd. ("B"
Shares) . ..

Western Tele-
graph C.o
Ltd. 4°|° dee

S. Paulo Rall-
way C° Ltd.

rttuio» estran-
getros:

Emp. de guerra
brlt. Bl|SO|o"Stock". . ..

üonsol. 2 1|2«|o
ex-dlv". .. ..

Hont.
28-10-0

9-10-0
6-0-0
3-0-O

Hont.

Ant.
28-10-0

9-10-0
6-0-0
3-0-0

Ant.

30-o-n ao-o-o

Hont. Ant.
6-17-6 8-17-6

11.60 11.62

1 AVA STORK
O produto norte americano nomercado a termo no ultimo fecha-mento mostrou-se calmo, haven-do nas cotações alta de . 01 *

baixa parcial da . 01 a . 02 cents
por libra.

,T<:c._. Ant.'American niiúdl.ng"
Uplands  10.92 10. fl»Ent. em Maio .. 10.73 10.72Idem em Julho .. 10.48 10.43Idem em Outubro 9.96 9.98

Idcm em Dezembro 9.84 B.81
Idem om Janeiro . fl.81 9;80Idem em Março .. 9.71 0,72

PERNAMBUCO
Aa condições deste meteiáo sle*

de firmeza, cotando-se:
Hont.

Hn melra lí> mias
Vendedores —

Compradores .. 528000
Hont.

Entraram .... —
Picando a safra
cm  223.100 230.900
A existência orça por 61.700 xa-

cos. contra 60.000 no anterior.
N&o houve exportaç&o.
Abatimento de consumo 800 at-

cos de 80 kilos.

AÇÚCAR
PERNAMBUCO

O mercado de açúcar mostrou-**
nontem, estável, vigorando na Boi-
sa os seguintes extremos por 15kilos:

Hontem .
Usinas Primeira Nicot.
Idem, Segunda N|cot; -
Cristais 448700
Demerara .. .. 378200
Terceira Sorte .. 32*700
Somenos N|cbt.-
Brutas Secos .. .íOOO a 6J2UU

Anterior
Usinas Prlmetr» Nicot.
Idem, Segunda N|cot.
Cristais 448700
Demerara .... 378200
Terceira Sorte .. 32*700
Somenos }I|eot.
Brutos Secos .. 38000 » 68200

Hont. Ant.
16.900 11.100

fechamento
Compra Venda

Praças:
Buenos Aires .. 0.568 0.572
Bruxelas 42.42 42.50
Rio de Janeiro 0.130 0.132
Canadá .. ..
Copenhague .
Londres —
Paris —
Amsterd&o .. .. 132.32
Itália 13.09
Jap&o 0.583
Iugoslávia . . 5.6S4
Varsovla ...... —
Lisboa 8.691
Estocolmo .... 59.29
Suíça 35.86
Espanha .. ..' .. 23.56
Uruguai 0.939
Nova York .. .._ 2.491

MERCADOS 
'DO

EXTERIOR
BOLSA DE TRIGO

Btienòa Atrêa, 10 — (C.)
Fechamento:

48.05 48.15

133.48
13.11
0.585
5.709

9.709
59.41
53.98
23.60
0.941
2.495

Hoje
Preço por 100 ki-

los para entrega
em:

Maio .... ., ..
Junho .; ....
Julho '

Mercado — Estável
Disponível ti p o

Barleita para o
Brasil ..'-. ....
Chicago:

fi

Maio .. 7. .. 1.08.75
Julho  1.06.23

METAIS
Nota Vorte, 10 — (C.)' fechamento:

8.67
8.72
8.87

8.60

Ant

8.50
8.80
8.80

8.55

.'reco por oushel
pi entrega em:

1.07.87
1.07.35

ereçò .do Cobre
electroiytxo. pa-
ra entrega no

Cáls, por 1 b. .
idem do ChumDO
para entrega no
Cáls, por 1 b. ..

idem do i£tnco.
Disponível .. ..

CACAU
Nova 1'orfc, 10 —
Abertura:

Ho/e Ant

11.60 11.50

O CAMBIO EXTERIOR
Nova York, 10 — (C.)
Fechamento:

4.30

5.05

(C.)
Ho/e

6.64
5.70
6.79
6.91

5.OS

Ant

5.38
3.68
3.76
3.87

6.50 6.62
18.87 20.12
23.23 24.00

113.50 113.33

43.00

37.75 58.87
33.76 33.62

3.73 3.87

64.23 . 64.73

5.05

s;Londres t. te-
legrafIca. p|£.si Londres, á 90
dlás, por £.

s| Paris, t. tele-
grafica, por F.

s| Gênova, t. te-
legraflea. p|L.s'Madrld. t. te-
legraflea p| P.

s]Amsterd&o, t.
telegrafica, p|Fl. . ;. .. 63.09

sIBerne, t. te-
legraflea. p[F. 22.43

.-..Bruxelas, t .
telegrafica por18.93

slBerllm. t. te-
legraflea pi M. N;C.

s'Estocolmo, t".
telegrafica porKr 23.5S

s Oil o. -1_ tele-
grafica, p Kn. N,C.

Hoje Ant.
Vendedores

3.49 5,8 3.47
B.46 5.8 3.43 £

1.98114 1.97
3.05

9.13 1,4 9.13114

53.09

Cacau .paia en-
trega em:

Julho
Setembro . .. .
Dezembro ....

. Março
i Vendes Jo dia .

Mercado — Estável.

BORRACHA
Nota Vorfc, 10 .— (C.)

Hoje
Abertura':

D.sponlvel, Látex,'Crepe ...... .. 19
Smoked Plantar

tion Sheets ..19
Meroado de hoje — Ap. e3tavel
Idém anterior — Irregular

22.43

Ant

18 7|8

18 7.8

NiC.

MERCADO DE
ÀCUCAR

O mercado-de açúcar funcionou
estável, e sem alteração em seus
preços.Entraram 1.200 sacos de Cam-
pos. As ssldas foram de 3.383 e
ficaram-em deposito 87.391 ditos.

- COTAÇÕES
auctutzilcs: . Por 80 kilos
D_merara .. 508000 a 31*000
M-scsTO ... .. 37*000 a 38*C0U

1-11-0 • 1-11-1 1|2

15-0-0 15-0-0
0-18-0 0-18-3

3-8-0 2-10-6

60-6-0 61-0-0

98-0-0 98-0-0

46-10-0 47-0-0

Hont.

98-12-6 98-17-6

71-10-0 71-15-0

CAFÉ'
NOVA ÍORK

O mercado a termo á ultime
hora mostra-se ap. estável, sendo
as seguintes es ultimas ofertas de
compra:

Hont. UU.
fech.
4.20
4.20
4.19
4.18
N|C

Ent. em Maio ... 4.11
Idem em Julho .. 4.11
Idem em Setembro 4.10
Idem em Dezembro 4.09
Idem em Março .. N|C.

As ofertas de nontem demons-
tram baixa de . 09 cents por libra
desde o ultimo fechamento deBte
mercado. .•••-. •

No mercado do disponível os
compradores ofereciam hontem
para o café do BrasU:" , ¦' Feto. Ant.
Para tipo. 6, Rio 5 7 8 6 18
Idem 7, Rio .... 338 512
Idem 4; Santos . . 714 714
Idem: 7. Santas .. 6 0 8 6 3 8

Alteraç&o-desde o ultimo fecha-
mento' balxade 1|8 a 1|4 no dls-
ponlvel : do Rio,: permanecendo-•inalterado no disponível de San-
tos.''': '•' ? •¦

LONDRES

Nó mercado do disponível foram
as seguintes as ultimas cotações
etn-pence pat 112 libras:

Hont. Ant
Para tipo superior: "

Santos  ¦...- 3516 . 3516
TIJ-O 7..R1P',; .... 

" 30|6 30|6

SANTOS

O mercado do disponível fechou
nontem, estável ¦ nas . seguintes
oases:
Tipo 4, por-10 kilos, mole msuuu
Idem. idem duro  17*200
Tipo .4, anterior, mole .. 1BS9UU
Idem idem duro .. .... 178300

As entradas orçaram por 30.208
sacos,, contra 30.253 no anterior.' A. existência. fica assim dlstrl-
hutoa: ;•

. Sacas
Livre, hontem ._,'.... 1.954 676
Idem anterior ...... 1.954.341

As saldas verificadas, hontem
foram 10,.928 sacas para.a Europa
e' 80. para cabotagem; os embar-
quês constaram de 29.773 sacas
de café.

Entraram .
Ficando a

safra em 3.571.200 3.855.300
A exlstenca orça por 1.486.600

sacos, contra. 1.483.900 no ante-
rior.

A exportaç&o verificada hontem
foi 2.200 sacos para o Rio de Ja-
nelro, 2:800 para Santos, 4.200
para portos do Sul e 4.000 para
portos do Norte do BrasU.

BOLSA
O mercado de Títulos funcio-

nou, hontem, em condições bas-
tante mo vi men tadas e os negócios
levados a efeito tiveram apreciável
desenvolvimento. Flrmaram-se «
melhoraram as apólices da Divida
Publica, mantendo-se as da Mu-
niclpalldade estáveis, com as de
Sorteio em condições calmas. As
ações de bancos regularam sem'.
alteração, o mesmo se dando com i
as de empresas e as obrigações em ;
geral. Tudo o mais regulou con-
forme se Infere das vendas e ofer-
tas em seguida.

VENDAS 
"ÊÜIT0ADAS

ALGODÃO
UVERPOOL

O aigodáo disponível brasileiro
fechou hontem apenas estável e
Inalterado. Pence por Ubra."8 Paulo falr":
Hontem .. ..'.  8-13
Idem anterior  8.12•Pernambuco falr":
Hontem .. .'.  7.97
Idém anterior .. ._ .. .. 7-97

O disponível norte americano
fechou Inalterado.-FiIU} rniddiing":
Honte .;  8.12
Idem anterior .. .... .. 8.12

O produto norte ¦ americano no
termo acha-se em baixa de . 04
pence por libra.

Hont. Ant'Futiy miaaiing":
Ent. em.Maio . .. 8.03 8.07
Idem em Julho .. 8.08 8.12
Idem em Outubro 7.88 7.92
Idem em Dascmbro 7.79 7.83
Idem- em Janeiro . 7.77 7.81
Idenü em Marco .. 7.73 7.77

Apoltoes da Umao:-
13 Uniformizadas B°|o

1 Idem  ..
Idem de 200* ..

1 Empréstimo Nacio-
nal 1903, port. ..

35 D. Emissões 6 °|°,
nom

9 Idem
Idem de 500* . ..

69 Idem 1:000$, port.47 Idem
14 Idem

300 Idem cautelas
12 Do Reajustamento

500», 60|o
84 Idem de 1:000* ..

Idem c| 12 s. v. .
O. Tesouro" 70|° —
(1930) 

10 Idem (1932) ....
300 Idem (1939) .. ..

Apoltces Municipais:
15 Empréstimo 1904

Çortdem de 1906 ..
50 Idem de 1917 . ..

100 Idem .. '.. .. ..
Idem de 1D20 . ..

25 Idem de 1931 ...
6 Idem

30 Pref. de B. Horl-
zonte 7°|» .. ..

3 Pref. de P. Ale-
gre 3 1|2°|0. port.

Apólices estaduais:
18 Minas 1:0005. 5°|°
port15 Idem .. .. .. ..

50 Idem 500*. 7 >\',
nom  ..

30 Idem 1:000* .. ..
171 Idem port. .. ..
71 Idem
78 Idem ... •;

328 Idem 200*. 5 °|°
(1934) !• terle ..

405 Idem 2* serie,- 9°|o
16 Idem .. :. .. ..

8 Idem
92 Idem 3' serie, 7°|«
10 Idcm
12 Pernambuco 5»|° .

Idem ..-...: ..
40 S. Paulo 200*. 5o |°
27 Idem
75 Idem Boi", Dnlfor-

mlzadas
486 Idem

30 Idem
33 Idem .'.' .. .. ..

Ações de Bancos:
100 Comercio .. .. ..'
260 Português, Nt. .

Ações Ac¦ Companhias:
26 E. Federal, pref. .
100 S. Jeronlmo .. ..
200 S. Jeronlmo .. ..
348 D. Santos, N. ..
360 Idem port

50 Mercado
50 Belgo Mineira ..
Debentures:

450 Lar Brasileiro . .

815*000
8148000
150*000

803(000

816*000
814*000
4008000
833*000
834*000
835*000
810*000

425*000
863*000

1:160*000

1:060*000
1:1003000
1:010*000

525*000
1618000
161*000
161*500
161*000
196*000
1958500

854*000

30*000

650*000
653*000

40U8UUU
820*000
846*000
845*000'844*000

14Í5SOUU
173*000
173*500

. 1748000
158*50U
15880UK
80C00Ú
81(000
192*500
193*000

1:041*0UU
1=0388000
1:039*000
l:040s„ .

280*000
165*000

203*000
154*000
153*000
220(000
348*000
3601000
351*000

303*000

ÚLTIMOS LANCES

Apólices da
União:

Vend. Comp.
Uniformizadas,

1:000», 5o|o —
Dlv emls. nom. —
Dlv. emls. port 835(000-
Cautela .. .i — -
ffeajustamenfo
fconom.co:

Títulos  863*000
C| 13 sem. .. —

Obrigações do
Tesouro:

De 1:000*:
Idem 1921 ... —
Emp. 1930 . .. —
Idem 1933 ... —
Ferroviárias . —
Emp. 1937.. . 930*000

817*000
816*000
832S00Q
807(000

882*000
1:160»

1:020S
1:060»
1:097*
1:053*
91560OC

J! __W__-^j,
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Caixa de Aposentadoria e
BALANÇO PATRIMONIAL

Pensões dos Aeroviarios
— EXERCÍCIO — 1939

ATIVO

I

176:S18(20O
1.866:600(200
694:2108000

Títulos da Divida Publica: ., .
valor aquisitivo dos seguintes titulo»:

855 Obrlg. Tesouro — 1980

1.688 Obrlg. Tesouro"— 1080• —1:000(000 ;.i
700 Obrlg Tesouro — 1082

— 1:000(000 ••
2.263 Obrlg. Tesouro — 10S7 B.,.«,mnno

 1:0008000  a.OttliaoWOOO
• 8.602 Baaj.^conooita»  3.939:305(000

t:m,_iresas c/Movimento:
Saldo desta cont» 

Jurot a receber: „_„?,„
Pelos vencidos a receber no oroxlmo semestre .

Vovsls e utensílios:
Valor dos existentes •

.'itsiítuto Retteguros:
Soldo desta conta

Depósitos:
Garantia do aluguel •

S~TOto0áárc3£K£Í «bl*—. «í«ente A ~-
cadaçfto do exerolclo:

Aero Clube do Brasil 
Aero Brasil Ltda
Air Prance S. A. ..........
Aerolloyd Iguassú 8; A. í..i
Aãsoc. Emp. Aeroviarios •••

.Cia. Aux Radio Emissora ...
Emp. A. Rloggtndense ...
Luftschtffbau ZwopeUa ....
Panalr do BrasU 8 A 
Sindicato Condor Ltda. ...
Vlaç&o Aérea S&o Paulo ...

7.T10:268#400

865(600

1T8I846W0O
65:966(000
82:500(000

600(000

3:435(600
170(000

2:9408600
31(500

340(600
7:102(100 .
0:818(000
2:163(800

77:068(200
152:815(100
19:740(500

PASSIVO

Serviço Medico a realtear:
Soldo desta conta

Contas em tuspenso\
Pelos ordenados nio reclamado»

Contos a pagar:
Pelas contas n&o liquidadas neste exercício

Empresas C/Espectal:
Soldo desta conta •,:•••-,

Carteira da Empréstimo — Cobrança por o/tercetros
Soldo desta conta ;•¦••-.

SecgAo predial — Pagamento por e/terceiros:
Soldo desta conta 

Seoçdo Predial — Seguros e impostos:
Pelos duodeclmos recebidos dos assocloaoa 

¦Patrimônio a realizar: __ _ _
Importância a receber do D. O. 

Patrimônio social: .„.„..,„....„<«
Soldo do exercício de 1888  6.410:460(900
Saldo do Balanço de Receita a

Despesa deete exerolclo  2.393:8356000

ii >.

12:276(600
4:S'56(000

38:255(300
168:005(200

62(000
6:000(000

43(300
310:517(600

8.804:2958900

Cspariamento do» Correto» e Telégrafos: __M_____mt,
Saldo referente ao total faturado pelas smwr««J»

Aeroviarios, relativo A tam de 3 % sobre o
transporte de mala» postais em 1934 e 1935..

frciáo C/Suplemento a distribuir:
Debito n« forma da lei 159 ........•••••

nancodo Braill:
Saldo ©m deposito •••

caixa:
Soldo em cofre ...,,,,.....;.»";•:?.cção Predial — Emprest. hipotecário:
Saldo desta conta¦Itantamento sobre pensão:
Saldo desta conta ...•••.••••••••••»

976:626(000

810:5178500
336:0888000

466:173(000
1:861(800

72:805(700
6208000

Soma . 
CONTAS DB COMPENSAÇÃO•tulos ent custodia:

Valor nominal de 8.777 títulos
em custodie no Banco do Brasu

¦tulos em carteira: ¦
Valor de uma apólice do Divida

Publloa depositada como fiança
do tesoureiro 

8.599:600(000

0.342:892(600

1:000(000 8.600:600(000
17.943:392(600

0.342:893(600
COUTAS EE COMPENSAÇÃO

Títulos depositados.:
Valor nominal de 8.777 títulos

depositados úo Banoo do Brasil
Fiança de funcionário:

Pela prestada pelo tesoureiro ....

A'PRAÇA
Drago M. José e Batista Galbo comunicam aos seus

fornecedores, clientes, amigos, A praça em geral, que se
organizaram em sociedade que girará sob a raz&o social

DRAGO & GALBO Ltd.
registrada no Departamento Nacional de Industria e Co-
merclo, cm 26 de Março de 1040,
sucessores da firma Individual de

sob n. 11(1.200, como

DRAGO M. JOSE'
estabelecida
fabrico dos

nesta pruça lia mais
moveis denominados

de cinco anos com o

"Soiá Cama Drago"
A atual organização está assim Instalada;
Fabrica — Run Visconde Itauna, 105. Tel. 23-3430.
Filiai — 7 de Setembro, 163. Tel. 42-2240.
Filial — Catete, 141-A. Tcl. 25-5812.

Perfeita e modernamente aparelhada para o apertei-
çaamento dò Jft afnmado produto, a firma DRAGO &
GALBO LTDA. aguarda o prazer da visita dc seus amigos
e espera continuar a merecer a preferencia até agora
dispensada.

Antecipando seus melhores agradecimentos, por DRAGO
Ss GALBO LTDA.,

DRAGO M. JOSE'
BATISTA GALBO

São Jorge
Agradece uma grava, Jr.rge.

(611321
s. Judas Tadeu

Agradece graça concedido. —
RÜHENS. (52841

(O 3150

Veneravel Confraria
dos gloriosos mártires

S. Gonçalo Garcia
e S. .Torge

AVISO
De ordem do nosso caríssimo

Irmfto Ministro, Exmo. Sr. Dr.
Enélos da Costa Brasil, comuni-
co que, do acordo com a rcsolu-
ç&o administrativo, está so pro-cedendo rt, entrega das carteiras
de ldentldode a todos os nosso3
lrmfios para facilitar o Ingresso
no nosso Templo, em dias de fes-
tos. Para esse fim,, tenho a hon-
ra de cçnvlda-Ios a comparecer.
com urgenclo, .nesta Secrotorlo,
dos 0 fls 12 e das 15 As 17 horas
e apresentar 2 retratos de 3x4. —
Ademar Lopes, Secretario. (37683

A LUOA-SE unia grande casa
•"¦ íortavel. 4 r. Raimundo

a con-
Cor-

reu UC. Aluguvl 1:200*. TraUr A
r. Tooíllo Otionl 3J, tul. 43-318Ü.

(52172) 21 »;i,

ALUGA-SE 
saio de frente, mõ^

bllada e com ponsfio, para ca-,
sil, entrada separada, rua Kigucl-
rodo Magalh&es 91. Copacabana.
Posto 4, Tel. .47-1510. (4U42)J21 -

ALUGAM-SE quartos mobilados
ou mio, para solteiros ou cosais

quo trabalhem fora a 1008 e 1303
rua Siqueira Campos 100, tel. 27-
ülUT^Copacabana^  (21052)21
li LUGA-SE solo. de frente, .com ..
"ou sem moveis, perto da prola", ¦",'_
cosa do família. Preço 1808, rua .',-.
Domingos Ferreira 10. Copaçaba- '..
n a. (57477)21;'___?!

ALUGA-SÉ 
em opartamento, com' '•'

ou sem mobilla, pôde scr vista ¦".' *,
das 13 horas em diante; Av; Atlan'-¦'•'•'•'••
tlca. 994,  (41564)21 .. :'4

ALUGA-SE 
uma grando sala de" 

'__,,/•.
frente, bem mobilada e com....:-;

ótimo pensfio, o cssal de troto-..'i-¦mento: Av. N. 3. Copacabana, *k
100. Lido. (52780)21 ru:-;'.

ANÚNCIOS
Continuação ãa 4a pag.

ALUGUEL DE
CASAS E CÔMODOS

URCA

8.599:5003000

1:0001000 8.600:500(000

17.043:3929600

Rio de Janeiro. 20 <Ie Março de 1940. —.Marta Amélia Pére*. contador. — Silvio Morais Sego, getento. — Walter Heuer, presidente.

1939BALANÇO DE RECEITA E DESPESA — EXERCÍCIO"

RECEITA

Contribuição dos empregados:
Joio e aumento
Mensalidades
Divida cm atraz» .*••••>••••¦•

Contribuição dos empregadores:
Sua 'contribuição igual A dos empregados

Contribuição da União:
Arrecadada
A receber .....•••

Rendas patrimoniais:
Juros de títulos ••••••••••••••••
Juros bancários

Receitas diversas:
Transferencias —........
Muitos aplicadas ao pessoal ....
Eventuais . 
Ordenados n&o reclamados
Doação 

. Indenização de apos. e pensio-¦ nistas 
Indenização de aa do trajbalno .
EteverSfio de pensões
Receita exercício encerrado ....

244:699(000
437:1433700

53:412(500

499:217(200
236:038(000

576:661(600-
7:038(600

21:031(100
10(000

300(000
3419400

1:405(300
14:400(000

7:479(300

735:256(900

733:265*300

735:265(300

683:6909100

DESPESA

Beneficias regulamentares:
Aposentadorias por Invalides
Pensões

Serviço Medico e Hospitalar:

14:704(000
22:008(600

A' PRAÇA
J. L. ARAUJO St CIA. LTDA.: — sociedade constituída por

José Lourenço de Araujo, Adelino Antonlo Fonseca Pereira, Assentlno
Pereira 6 Valdemar de Sousa Imenes, comunicam a sua constituição
e competente registro no Departamento Nacional da Industria ^e
Comerolo, sob o número 146.277, sendo sucessora de J. L. Araujo,
e negociando em ferragens em geral, ferramentas, tubos, conexões,
chapas, metais óleos, tintas, materiais de construçfio, maquinas e
acessórios, etc.

Assim, esperam receber a visita de seus amigos e fregueses, a sua
sede A Rua Teofllo Ottoni ns. 93 e 95.

Rio de Janeiro, 10 do Abril de 1940.
J. L. ARAUJO & CIA. LTDA. (53305

A PARTAMENTO — Urca i-í Alu
**• ga-se com sala, '2 quartos, ba
nheiro, cozinha e -quarto do ém
pregado; Av. .Portugal 182'. Tro-
tar Atlas' Adiu. Ltd. Av. Rio'
Branco 128 sala 1113. Tcl: 42-
6945.  .,. .. (42190) 19A

A' 
LÜGA-SE na P. Vermelha, óti-

ma residência multo proxlmodo novo balneário, praia de fora.
Informações pelo tel. 28-2848,

(¦53331) 19-A

ALUGA-SE 
apartamento com sa-'.

Ia o quarto Independente, bem.
mobilado, paro casal ou cavalhel-.,
ro, com pensfio: Av. Copacabana,
08, posto 2. (53444)21

A-

GÁVEA

ALUGA-SE 
ótimo predlo de 2

pavimentos, com 3 quartos,duas salas, banheiro completo, co-
zinha e 2 quartos fora para cria-
dos; aluguel 700$ e taxas; os cho-
ves estüo no Armazem Império; na
Praça Santos Dumond, 116; tra-
tor com a proprietária-, tel. 47-
2956. R. 12 de Molo 211, Govea.

: (62859)20

ALUGA-SE 
com cafó, ótimo quar

to. mobilado ou nfto, em casa'-
de família, a senhor que trabalhe,
fora; À rua Leopoldo Mlguez. 92. d

.(66643) 21: 
'

LÜGÁ-SE- em cosa de íamllla, :
ótima aala avorandado, com'.-

ou sem pensão,1 a casal ou.cava-!-'
lhelro distinto: A r. Miguel da5
Lemos, 00; tel. 27-4270. (5~3290)21 ;

ALUGAM-SE 
na rua Jullo.' de:.

Cftstilhos, 58, Copacabana, óti- 
'-

mos quartos com - janela, a casais :
ou rapazes, com ou^aem pensão-'-• .. (42048)21;.

ALUGA-SE 
em casa de fomllla,.: , -

¦úm quarto, só com café pela ...
manhã, á, rua Paula Freitas '54L,''~*
Copacabana, T. 27-3802. (53313)21.-;'.;

ALUGA-SE 
em cosa de senhora, h .

estrangeira um bom quarto, A "'-'
pessoa qua trabalhe fora. Pedem- V -'
se referencias. Av. Atlântica 1008, f-"--.
apt. 2. (53322) 2V i '.'

ALUGÃ-SE 
um quarto bem mo-> .i,

bllado, com caíé pela manhfii •¦ •¦„-
o uma ou duos pessoas, 3 minutos \ ¦,
do Lido, ruo Ministro Viveiros de i -
Castro 115, 2o and. opt. 24. Tel.
47-0389. (37504)2L,

44:067(*»

fessool  81:499(900
Material de consumo 1:460(000
Diversos serviços ... 59:473(900
Internação b o s p 1-

talaiV.  37:969(700
Aluguel do cônsul-
torlo  4:800(000

Conservação e llm-
peaa . 760(000

Luz e gAs 882(900
Diversas despesas .. 4:325(800
ContrlbulçAo ds.

5:630(300

1:426(300
1:250(000

Caixa

Benefícios diversos:
Restltulçfio e pecúlio• Funerais

Despesas administrativas:
Pessoal
Material de consumo ..
Aluguel
Conservoçto e limpeza
Teleíone
Custodia de títulos ....
Publicações

Portes e telegramas 
Assinatura de jornais
Despesas sereis ....'..',
Contribuição da Calxo
Lua 
Gratificação de J. Administrativa

Xieípesos diversas:
Transferencias
Restituições . ".'
Imposto sobce & ronda,

Déficit da Secçao Predial:
Soldo desta conta

196:182(700

3:676(300 235^571(600

COMPANHIA DE SEGUROS MARÍTIMOS E TERRESTRES

"União dos Proprietários"
FUNDADA EM 1894

SEGUROS CONTRA FOGO,' TERRESTRES,
E FERROVIÁRIOS

CAPITAL REALIZADO 
RESERVAS 
EMPRÉSTIMOS SOBRE HIPOTECAS 
DEPOSITO NO TESOURO NACIONAL 

MARÍTIMOS

1.600:090(000
2.350:487(500
2.280:500(000

. 200:000(000

¦*••»¦•

98:121(400
0:396(100

17:300(000
2:337(300
1:2178600
6:1729500
5:036(300

1578500
• 4:072(500

5:619(400
149(000

10:160(000

11:8889000
90(000

8:3819800

188:739(600

20:3599800

25:9078000

3.834:4139000

Total das 'despesas
Saldo do exeroldo ,

440:5788000
3.393:835(000

2.834:413(000

. Rio de Janeiro, 30 de Março de 1940. — Marta Amélia Péreu, contador. — Silvio Morais .Regro, gerente. - Walter Heuer, presidente.
(C3181

Mtmictpats:
£ 30 ouro port.
Idem. (nom). .
Bmp. 1914 ..
Emp. 1917 port
Emp; 1906 port
Deo. 1535 .-. ..
Idem 1920 Idem
Deo. 1550 . ..
Deo. 1948 .. ..
Deo. 2.097 . .
Dec. 3264 .. ..
Deo. 1999 .. ..

Estaduais:
Rto. 1:0009 8°|°
Rio, 5009. 8«|°,
port

Rio. 500», ««I»
Minas. 1:0009

7"|° port. .
idom, l:0O09,

nom. 5°|° .
Idem, 1:0009.

port. 5°|» ..
S. Paulo, unlf.
8»|o

Belo Horizonte,
7°|° ... .. ..
Apólices Sor-
teaveit:

Municipais, de
1931, port. .

S Paulo, 2009,
6<>|»

Minas, 1934, 1»
serie. 8°|° . .

Idem 2» s. 9°|°
Idem 3» s. 7*1 •
Pernambuco, de
8»|°

Porto Alegre,
31|2«J" .. ..
Ações de

Bancos:
BrasU
Boavista
Comerolo, nom.

524(000
500(000 490(000
163(000 160(000
162(000 161(000
163(000 161(000
188(000 I83S001)
162(000 161(000194(000
192(000 —190(000

190(000
189(000

985(000 —
490(000

360(000 3409000
8489000 8469000

6009000 680(000
5509000

1:0409 1:0389

8569000 8548000

1969000 1959500

193(000 192(500

1459000 144(500
173(500 178(000
158(500 158(000

80(500 80(000

31(000 29(500

— 436(000

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE HONTEM 

'

De Santos, paquete nacional
D. Pedro 11.

De Nlcocbea e escala, vapor ar-
gentlno Brasil.

De Buenos Aires e escala, vapor
holondês Amstelland,

De Laguna c escala, vapor naclo-
nal Max.

De Porto Alegre e escalas, vapor
nacional Bandeirante.

De Porto Alegre e escolas, vapor
nacional Amaragt.

De alto mar, vapor norueguês Hei-
goy.

SAÍDAS DE HONTEM
Pano Nova York e escala, vapor

norueguês Andréa Brovig.
Para Cabedelo e escalas, paquetenacional Itagiba. . ¦
Para Bordéos e escalas, paquetenacional Poconé.
Para Buenos Aires e escalas, va-

por americano Sea Fox.
Para Belém e escalas, vapor nar

clonal Aratanha.
Para Macau e escalas, vapor na-

clonal Tereelna M.
Para Antonlna e escala, vapor na-

clonal Tlbasi.
Para Ponta d'Arela e escalas, va-

por nacional Aropud.
Paro Santos, paquete noclonal

Raul Soares.
Para Nova Tork e escola, vapor

panamenho Peter Hurll.
VAPORES ESPERADOS

P. Alegre eso Anibol Benevolo 11
P. do Sul Olinda 11
P. Alegre esc. Iguassú' .... 11N. York Vormaotsren .. .. .. 12
P. do Sul Ano 13

VAPORES A SAIR
P. do Stü ltaiti 11
S. Francisco Vésper 11
Itajal esc. Angela 11
P. Alegre esc. Guarau' .... 11
Laguna esc. Afax 13
Cabedelo eso. Araraquara .. 12
Areio Branca eso. Oiinda .. 13
Belém esc. D. Pedro //.... 13
Laguna esc. Asp. Nascimento 13
N. York Comte. Lira 13
Tutoia eso. Vça 13

DECLARAÇÕES
A' PRAÇA

870(000 Penedo eso. Miranda
3009000 3809000 Gênova Princip. Qiovanna

Carlos Lopes Pires, estabelecido
á rua Bulhões Marcial n, 999, em
Parada de Lucas, com negocio de
secos e molhados, declara que
vendeu seu negocio livre e desem-
baraçodo de todo e qualquer onua,
eos Srs. Alberto Vieira e Francls-
có da Costa Faria. Quem se Jul-
gar credor queira apresentar suas
contas, no prazo da lei, para se-
rem pagas.

Rio de Janeiro. 8 de Abril de
1940. — CARLOS LOPES PIRES
¦— FRANCISCO DA COSTA FA-
RIA — ALBERTO VIEIRA. (41671

A' PRAÇA
Declaro que vendi o negocio de

botequim, sito A rua Antunes Ma-
ciei n. 63, livre e desembaraçado.
Quem se Julgar credor, pode apre-
entar-se dentro do prazo' de 10
dias.''

MANUEL MOUTINHO — ANTO-13
13 NIO DA SILVA. (66367

IMPOSTO SOBRE A RENDA
SINDICATO DOS PROPRIETA-
RIOS DE IMÓVEIS - AV. GRAÇA

ARANHA, 26 - 2°.
Encontra-se A dlsposlç&o dos

Srs. Proprietários, neste Sindica-
to, pessoal habilitado para preen-chlmento e entrega das declara-
çóes, cujo prazo se extingue a 30
do corrente e para quaisquer ln-
formaçfies a respeito. Exp.: das
10 as 17 horas. (41249

A' PRAÇA
Albino Costa, estabelecido á rua

Barfio de Mesquita n. 787, com
negocio de café e lelterla Polo-
nesa, declara que vendeu seu ne-
goclo livre e desembaraçado de
todo e qualquer ônus, aos Srs.
J. Correia e Mario Lopes de An-
drade. Quem se Julgar credor
queira apresenta suas contas, no
prazo de 8 dias, para serem pagos.

Rio de Janeiro, 11 de Abril de
1940. — ALBINO COSTA. (42169

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES
Aceita procurações para administrar bens de qualquer na-

tureza, recebimentos de alugueis, Juros de apólices e quaisquer
outros títulos de renda, mediante módica comlssfio, prestando
contas a seus clientes trimestralmente.

EDIFÍCIO PRÓPRIO

87 — RUA DA QUITANDA — 87
TELEFONES: 23-3113 e 48-3096 ...

Aníbal Teixeira.
Diretores: Antonlo Queiroz da Silva.

Dr. Mario dos Santos Parreira.
.  (O 92

A LUGA-SE Üma grande sala e"quarto em casa de íamllla, ã
rua Marquês de Sfio Vicente 68.
Preço 2003. (62027)20

ALUGA-SE 
apartamento moder-

no, com 2 quartos, saio, bo-
nheiro, cozinha o W. C. de em-
Êregada; preço 3303; ver das 10

i 20 horas por obséquio do mo-
rodor; A r. Jardim Botânico, 729,
apto. 15; tel.. 20-8503; trotor com
a Administradora Nacional; Ou-
vidor, 76.  . ,(66772)20

ALUGA-SE 
um quarto gronde 1.-;

¦ com sala, para casal, e umi;.;-.
qunrto para solteiro, com pensfio'. .';
cozinha francesa, á rua' Gustavo':'".;
Sampaio 208. Tel. 27-8029. ' '!:'.-',

(53308) ar iA

ALUOA-SE 
em casa de íamllla'

de tratamento, ótima saladei'--
frente, com terraço no 2.° pavl-
mento, com conforto e'pensfio, A)
rua Santa Clara 30, posto 4. Copa»! ¦
cabana. ¦MU (53317)21- .

Sociedade de Socorros'
Mútuos União Familiar

Perfeita Amisade
SECRETARIA: RUA LUIS DE CA-

MOES N. 22

Assembléia Oeral Ordinária
De ordem do Sr. presidente,

convido todos os Srs. sócios qul-
tes a se reunirem em assembléia
geral ordinária. Quinta-feira, 11
do corrente, As 18 horos. —
Ordem do dia: Dlscussfio e votaçfio
do parecer da Comlssfio de exa-
me de contas elelçfio e posse da
nova ndmlnlstrOçfio, para o blenlo
de 1940-1941.

Secretaria, 8 de Abril de 1940.
— O Io. Secretario, ARMANDO
PINTO SAMPAIO. (36843

AVISOS MARÍTIMOS

Departamento da Fa-
zenda de Minas Gerais,

no Rio de Janeiro
PAGAMENTO DE JUROS

APÓLICES DA SERIE "C"
Serão pagas, neste Depar-

tamento, hoje, das 13,30
ás 15 horas, correspondentes
aos juros de 1% das apólices
da Serie C do Empréstimo
Mineiro de Consolidação,
vencidos em 29 de Fevereiro
p. passado (Cupão n. 5), as
relações até o n. 430.

Rio de Janeiro, 11 de

"TERRAS, VILAS E
CIDADES" S. A.

CONVITE
Com o fim de realizar o pa-

gamento dos Juros dos açóes
preferenclols entre seus aclo-
nistas, sfio estes convidados a
comparecer na sede social, A rua
Üruguaiana, 104-1° ander, todos
os dios utels, dos 10 as 12 boras.

Rio de Janeiro, 2 de Albrll de
1940. — A DIRETORIA,. ..

,8003) EX

- Ben.: Loj.: Cap.:
Dezoito de Julho

LAVHADIO, 97

A' hora de costume, sess:. es-
peclal para Indicar nova adml-
nlstraç&o.

Rio, 11-4-940. — J. SILVA,
Secretario. (48204

LEILÕES

A LUGA-SE A r. Carvalho de Aze" vedo .40, Ponto da Saudade,
oom vista para a Lagoa, magnífico
predlo, ainda nfio habitado, com
Llvlng-room, sala de almoço, espa-
cosa varanda nos dois pavlmen-tos, tres átimos quortos, garage,
quorto de empregado e depen-
denclas com todo o conforto mo-
derno. Auto-onlbus n. 31 a . 80
metros de distancia (na esquina)
e pouco mais distante todas as
linhas de bondes e autõ-onibiis
do rua Jardim Botonlco. Comer-
cio proxlmo. Trata-«e de ruo com-
pletamente residencial. Aluguel
1:2008 mensais. Trator k Av. Rio
Branco 46. 4.° andai- sala 1. Tel.
23-1151 podendo sçr vlsltada.em
quolquer dia dé 8 horas até' As17 horas. (48113)20.

ALUGAM-SE-bons 
..aposentos ni

Roxy Pensfio (Hotel), A Avi
Copacabana' 956, perto- <Ío -xnarr»-
Abatimento pexa- famílias nume-,
rosas. MB:. (66608)21

ALUGA-SE, 
em cosa de íamllla,

um quarto com duos Janelas,
a um rapaz ou senhor distinto, por
180S, com coíé; AruaSanta Clara;'
X77. (62860)21

A:LUGA-SE sala no Edlílclo TI-
juea,; k x. Conde de Bonfim, |

B44, 1.° andar. apto. 8.. (66762)21;

ALUGA-SE 
sala bem mobilada, -''

poro casal, 2 rapazes ou duas;.;
moças, unlco Inquilino: A r. Leo-, --'
poldo Mlguez, 81, apto. 12. .¦;;...

ALUGA-SE em casa de multo•í* respeito, quarto e salas de
frente, com direito a caso toda,
por 230»; A r. • Tomaz Coelho 94.'

'"'"• (53508)20

ALUGA-SE 
uma sola e quortoi

Juntoa ou separados para ca^r
sal'com ótimas refeições, oasa ex-';
cKislvamcnte familiar: 4 r. Ni'
S. Copacabana 1075. (W274)21^

LEILÃO
— DE —

Cautelas da Caixa
Econômica

Apólices ao portador
13 de Abril

CASA BANCARIA
B. Moreira & Cia. Limi-

tada
RÜA LUIS DE CAMÕES, 42
Todos os contratos que n&o

foram resgatados no prazo legal.
(53642

AVISOS RELIGIOSOS

A LUGA-SE ótima casa mobilado¦**¦ ouvnAo, á rua Alexandre- Çter-relra,'.76, J, Botenlco. (37475)20'
A PÁRTAMENÍft>S —' AJugam-se**¦ 2 ótimos, acabados de cons-
truir, .no Gávea, á rua . 12 de
Maio 124, com 2 salas, 4 quartose demais dependências, terreno o
garage. Aluguel do apt. terreo
6008, do 1» andar 7008. Tratar
Atlas Adm. Ltda., Av. Rio Bran-
CO 128, s. 1113.' Tel. 42-6945.

(37327)20
460$ 4808 e 5008, apartamentos

novlnhos, na.Lagoa, onl-
bus 51 A porto, Carvalho Azevedo
11 e Resedi 13. Cbaves nó 23. Sa-
lo, 2 quartos, cozinha, etc. Tel.
27-2312. De bonde, soltar no Hu-
maltA 285, onde Informarão. ."

(41853)20

LEME E COPACABANA

ALUGA-SE 
ótlmó qüaíto,'finar

mente mobilado, com coíé pe-
la 'manha. Preço 220$ por mês; k
Av. Copacabana, 12. (52759)21

ALUGA-SE 
uma sala bem mobl-

lada, com agua corrente, a ca-
sol ou dois rapazes que gostem de
conforto; A rua Bolívar, 92.

(57354)21

ALUGA-SE 
A r. Saint Roman

136, garage para um carro.
Trata-so oom José-

22-9154. ¦
(66738)21

Independente.
Ar.. Ouvidor 134. Tcl.

ALUGA-SE 
um ótimo quarto. ;

¦mobilado, em casa de peque-.;,
na '¦ íamillo, paro pessoa solteira,:
que trabalhe fora. Tratar & r.
Antônio Vieira 24. Leme.

(66683)2-1.

ALUGAM-SE 
em oasa de íaml- ¦•

lia, linda sala e quorto oom/;
varanda para o mar; Juntos ou-,
sepnxados, com ou sem comida..;
Todo o conforto; & Av* Atlântica ;*;
478, (42211)21 .

ALUGA-SE quarto & moça quo!'
traballie fora. em oasa do fa^i

mlllo de tratamento; A r. Mlnls-r i
tro Viveiros de Castro 23. Pos-]
to 2.. (62874)arj

Atlantloa,.J .:
sola de frente e quarto, mobl- tv.

bilados, 0 senhor de tratamento. ¦ •_•
Tratar pelb tel. 27-8604. (37479)31 j •

A LUGA-SE na Av.

Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Niterói

RUA DR. CELESTINO, 26
De ordem do Sr. Presidente, con-

vido os Srs. Sócios efetivos 6 rc-
mldos a comparecerem A sessfio
extraordinária do Poder Legisla-
tlvo-Eletlvo, no dia 16 do corren-
te mês, os 19 horas, para proc:-
derem A eleição do primeiro Te-
sourelro para o blenlo 1940/41,
como determina o Art. B4 dos Es-
tatutos.

Niterói, 10 de Abril de 1940.
ÂNGELO RODRIGUES ALVES,

1.° Secretario.
Nota: Só podem tomar parte os

sócios com mais de IS anos e éíe-
tlvos. (53413

A Frei Fabiano de Cristo
Agradeço de Joelhos a graça re-

ceblda. —FELIPE. (62830

Frei Fabiano de Cristo
Por mais umo graça alcançada,

agradece. — HELENA P. BRAGA.
(42060

Frei Fabiano de Cristo
Multo agradece grande graça ob-

tida. — HELENA F. BRAGA.
(42060

Frei Fabiano de Cristo
Agradecido proteção e graça ob-

tida. — SILVIO RIBEIRO. (42060

ALUGA-SE 
um lindo bungalow,

mobilado, para oasal de alto
tratamento, com tres quortos, uma
sala, banheiro completo, uma boa
cozinho,. entrado para automóvel;
& r. Montenegro, 57, proxlmo k

Srala. 
Pode ser visto das 14 às 16

oras. (52935)21

ALUGA-SE 
bôa sola do írente,

no Lido, para casais, moças ou
senhoras sérias e distintas. Teleío-
ne 27-6247. (36965)21

ALUGAM-SE quartos mobilados,
agua corrente, ótimo pensdo;

Informa Figueiredo Magalhães 22.
Pens&o Florencla. Copacabana —
Posto 4. (62738)21
ALUGA-SE 

um bom quarto, sem
moveis, a pessoa de tratamen-

to. k rua Nossa Senhora de .Co-
pacabana, 609, c. VI. T. 27-3661

."' ! (62587)21

ALUGA-SE 
no- Posto 2„ en.Oo'].

pacabana, a pessoa que trafj':
balhe fora,-uma sola .oom. íre*tej •
para' o mar, -mobilada ou -nfio.^r,,
Tel. paro 47^-2929. (37663).31! ;
A^UGA-SE ótimo quarto'!

no quinto pavimento èfci,
dando para frente Aè rüa,'-':
por 230$ no prédio situado,;'
á rua Duvivier 78. Tratar á~;
rua do Ouvidor ,131, loja. —»".
Tel. 32-4512. (65334)21
ALUGA-SE por 5508 e 406 de 5 '

toxas. o aport. I do predlo 6i~- ¦*-"'
da rua Pompeu Loureiro, tendo.;£j
garage e acomodações para fami-,. ,
Ua do tratamento. Trata-ée k r;,..
General Camara 24, loja. Polxo-;.
to & Cia. (66714)21-|

Nosso Senhor do Bonfim
Agradecem uma graça obtida. —

ZAIRA e EUGÊNIO. (53270

ALUGA-SE 
ótimo quarto, aguo

corrente, todo o conforto, poro
cosol ou solteiro, pehs&o fa-
mlllo, & Av.' .Copacabana; 1150.¦ (62585)21

ALUGA-SE poi 4208 o apart;:--.
711 do predlo 930 da r. Copa-/

cabana. Trata-se A r. General
Câmara 24. loja, Peixoto & Com-;'
panhia. (66713)21'.

PAE.TAMENTOS — Lido —> -
Alugam-se ótimos, com uma-

solo e 3 quartos ou duas solas ei. •
tres quartos, 6503 a 7008, com oü I •
som mobília. Av. Copacabana,'
195. Palácio Império. Tel.. 27-f.
4335. Atlas Adm. Ltd. AV. Rio,-;
Branco 128 sala 1113. Tal. 42-1
6945. (42197) 31'

Abril de 1940.
(53491) KX

COMPANHIA COMERCIO E NAVEGAÇÃO
AVENIDA BIO BRANCO, M-4.* andar — Fones: 48-2708 e 48-0870 — CAIXA POSTAL V». 482

BU RI
(Viagem extra-contratnal)

Sairá ns dia 18 do corrente

paru

RIO ORANDE

TORTO ALW5RB ••••«•«•
IT

18

AMARAG1
(Viagem contratual)

Sairá no dia 15 da corrente
para:
8. FRANCISCO, RIO GRANDE,

PELOTAS » P. ALEGRE

TIETÊ'
(Viagem extra-contratual)
Sairá bo dia 18 do corrente,

para:
SANTOS, BIO GRANDE,

PE1/OTAS e P. ALEGRE

5. PAULO
(Viagem extra-contratnal)

Sairá no dia 17 do corrente
para:

ILHÉUS • ARACAJU»

OITt
(Viagem extra-contratnal)

Sofra no dia 17 do oorrente,

para:
PARANAGUÁ' • ANTONINA

EDITAIS

Hospital Asilo dos Barbei-
ros e Cabeleireiros do Rio

de Janeiro
SES8AO DO CONSELHO DELI-

BER ATIVO
Convido os Srs. Conselheiros a

se reunirem em nossa aêde social,
A rua Senador Eusebio, 72, 1°. an-
dar, no dia 12 do oorrente. Sexta-
feira. As 19 horas, caso n&o haja
numero, convido os mesmos a se
reunirem em segunda convocaç&o
no mesmo dia. as 20 horas.

Ordem do dia: — a) Leitura do
balanoete da tesouraria e do pare-
cer da Comlss&o Fiscal, referente
oo trimestre Janelro-Março do cor-
rente ano, sua dlscuss&o e votaçfio.
b) Interesses sociais.

Rio de Janeiro, 10 de Abril de
1B40. — JOSE' VIEIRA LEITE —
Presidente. (48114

Banco do Brasil
CUPÃO N. 71 DO EMPRÉSTIMO DE

£4.000.000 DA PREFEITURA DO DISTRITO
FEDERAL, DE 1904

Aviso que, a partir de 15 do corrente mes, serfio recebidos, por
este Banco, nesta Agencia Central, para conferência, os cupfios de
n. 71, do Empréstimo acima citado, vencidos em 1.° de Abril do
corrente ano. .

Oada cup&o será resgatado pela quantia de Rs. 203000 (vinte mil
réis), menos o Imposto de renda, e a data do pagamento será fixada
no ato da entrega.

Os cupfios deverfto ser entregues acompanhados de relaçfio nume-
rica das apolloes, em duplicata, obedecendo a ordem e datas seguintes:

Frete» • mais taformaçOes oom:
A. CAMARA * CIA. — At. Rio Branoo, 26, 1» tel. 33-3443
Aa cargas nfio retiradas dentre do transito estfio sujeitas

¦ remoçfio para o Armazém 13-A

CARGAS:
Armazem 10 do Cáls do Porto
Telefones: 43-2293 e 4S-0S14- ' ' (C 3193

Instituto Clinico de
Madureira

ASSEMBLE'1A GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA

A Diretório convida os sócios
efetivos para uma reunl&o a rea-
llzar-so na sede do Instituto Cll-
nico de Madurelra, As 20 boras,
depois de amanha. Sábado, 18.
Caso nfio haja numero legal, será
feita uma segunda e ultimo con-
vocoç&o, no mesmo dia, As 21 hs.

I Ordem do dia: assuntos de ln-
teisse peral.
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ALUGA-SE 
oü traspasse- 1 apar-

tamento na Avenida Atlântica,
216, ap. 34, com ou sem mobília,
com quotro quartos, duas salas,
sem mobília. 750$. 47-3624. das
8 âs 18 horas. (66448)21

ALUGA-SE 
a distinto casol, óti-

mó quarto, em bom predlo de
centro de Jardim e qulntol. & ruo
Raimundo Correia, 43. Posto 4.

(47903)21

ALUGA-SE quarto k ruo Rla-
chuelo 171, 5o andar, op. 54,

unlco Inquilino. Exlgem-se refe-
rencias. (41849)21

ALUQA-SE 
no Av.' Atlântica 260

em casa de famUla espanholo,
Unda sala mobilada, com terraço,
frente ao mar e com fina comida.' 

(62674)21

APABTAMENTO 
lUXUOSO 6 muU.

tó confortável — Aluga-se pot4»
800$000 e taxas .em edlílclo novo,-
lugar sossegado e perto da prata. ¦
Tem garage. Só se aluga a íamila:
do todo ó respeito: A rua Joaquim
Nabuco 51, posto 6. (63005)21 |
T PARTAMENTO Copacabana —¦: 'j'.

¦"- Precisa-se com saleta de «a-!;'_.
trado, sola, sala de Jantar, dólsl.',,
quartos, terraço, etc, dependen-
cios de empregada. Preço 8008 a.-..
1:0006. Respostas a B. Cunha. 95.'..
Jullo de Castilho. (42024)21.,.

A PARTAMENTO — Aluga-se, &
Avenld'1 Atlântica 960, apt. 11".:"^

com uma,sala, 2 quartos, cozinha..;,
banheiro de côr, quarto de banho:;-,-
poro empregado. Aluguel 550$,;-.
tem vista para o mar. (37458)21 -

AVENIDA 
ATLÂNTICA 272. !;

Em casa estrongelra aluga-se- -i
um quarto com aguo corrente ej%
ótima pensAo. Aceita-se' enslonls-*.-»':
tos A mesa. Tel. 27-2668.¦ ' 

(48093.21-;"AV. 
Atlantloa — Alugam-se. èn-rh'

tre os postos Sei, ótimos sslos '.ü - ¦
quartos mobilados, com ou sem...i
pensfio. a casais. Casa de ísmllla. -
Tcl. 27-8802. (53486)31;-^,

ALUGA-SE 
uma linda sola para

casal e quarto a solteiro, em
frente ao Lido, casa excluslvamen-
te íamllla, lnform.: tcl. 27-9382.

(37234)21
ALUGA-SE 

— Senhor proprieto-
rio quer alugar suo caea, seu

quarto, seu opartamento. telefone
para a novo Agencia de Copaçaba-
na. Tel. 47-0012, r. Cons. Lafayette
106. ' (41766)21

^MJGA-SE por 1:500$000„
ótimo prédio mobilado, á

rua Ministro Viveiros, de
Castro 154, próprio para fa-
milia de tratamento, as'ohaves estão DO mesmo. — no"í°and. incluindo ss toxas. Trá?-".v
Tratar com Ottoni Vieira, á tor *-juo do r««iom 8» ond.>,

APARTAMENTOS 
— Intelramen—._

te Independentes, tipo resldett-_,
cia, acabados de construir, coníor- '.-
tavels com duas solos, formando
um conjunto esoçoso. 3 quartos.^,
2 banhelros.de eflr. um deles çom-v-
oleto, cozinha, copa( quarto d*.^
empregada e bonhelro de emprega- -
da. sjorace e bem localizado no li.ra
do ds sombra, & rua Sta. Clara 321 ~
en» Copacabana, alugom-se o Re,-
1:100$ no andor terreo e a l:200(-;.

mente
A partir de 15 do corrento mís. ficará suspenso, -temporária- Rll,nm 

AlrM R7 4» in- das 9 âs 11.30 e das 14.30 As 17 3t t
te, o pagamento dos oupfioe vencidos oté 1-41O-80, iBótasire. - 'na *>nenoS Aires 07,¦ *. »™ ; I horas, oom Oliveira pu AlmeldjC.,

S »;«?=?«—«»



— 16
AV. 

Atlântica, 833. posto 4 —
Alu gam-so «alu quarto, mo-

hllaclM, cam pcnstlo, cm casa de
limllla c.ilr.mgclro. (5:1151)31

A PARTA M ÉNT03

jornal do Brasil — quínT/\m':ei.Vv, íi dõ abril de 19,0

acabados dc
construir, com sala, 3 quartos,

quarto do banh.i completo, torra-
ro, otc, 725S o outroa apartamen-
tos menores de 300$ o 550$, taxas
lnelutctss, A r. do Santa Clara.
345, Indo da »ombr.i. Vor das 8
As 18 horas. Trata-se na Flnan-
ciai Administradora Ltda. A rua
da Assembléia 104, «. 508. tol. 43-
7(145 (41008131

CA6A 
do distinta sonhorn aluga

ótima aala do frento, mobilada
a uma ou duna pessoas do trata-
mento. á Avonlda Princesa Isabol
n. 110. cnsn 15. Leme. Tel. 27-
5308, (02517)21

CIOPAOABANA 
— Ãlugn-BO um

•" apartamento á rua Leopoldo Ml-
eucz 140, constando de tros quar-
tos, -sola, o dois banheiros complo-
los. Àluzucl 000S. As chaves no
local. Tratar no Ediriolo Rex, 5o
anda r. sal a 305 (53080) M

COPACABANA 
— Posto 2 — Alu-

ga-se tim Undo quarto mobila-
do, "sem 

pensAo. a um senhor dc
tratamento; r. Copacabana 132 —
Lido. . Jüíi0.'.?-1
(COPACABANA 

— Posto 3 — Alu-
J ga-se om casa do ramilla sos-

segada, um ótimo quorto a cova-
lheiro «lo tratamento. Nfto atende
polo telefono; ft rua Toncluros 211(00401,121

C10rAC.YBA-NA 
— Posto 4 —

'Aluga-se o prcdlo da Av. Co-
pacabana, 79-1. para grande fa-
mllla ou pensfto; preço 1:450$

(47040)21
OPACABANA — No melhor
ponto, porto da praia, om ca-

sa do pessoa so, estrangeira, alu-
í:íi.--pc qunrto, completamente mo-
bllado, com cafe pola manhã, a
cavalheiro. Tol. 47-1021 (48105)21

C 
COPACABANA — Posto 0 Alu-
' ga-se um quarto mobilado em

casa do uma senhora estrangeira.
Pedom-sc Informações pelo tolo-
fone 47-3235, (48181)21

COPACABANA 
-- Leme — AÍti-

gam-se . 2 cômodos c cozinha
com fogão'a gas. com entrada in-
dependente pela praia, a pessoas
quo trabalhem fora. mobilados ou
não: r. Gustavo Sampaio 143, ter-
reo — Lemc^ (37621)21

COPACABANA 
— Aluga-se ôtl-

mo quarto com moveis e café,
om amplo apartamonto do fami-
lia, com poucas pessoas, a rapaz
ou moça, sondo único inquilino;
lugar de sosego. Telefonar para
47-0535'. (37534)21

OPACABANA -"Aluga-se casa
com duas salas. 5 quartos, copa.

cozinha, banheiro e Jardim; A rua
Bulhões do Carvalho 81-A. Ver das
14 ás 17 horas. Tratar na mesma.

(•37471)21
OPACABANA— Aluga-se, ft rua
DJalma Ulrich 61. oom tros

quartos, duas satãs, banheiro com-
pleto. copa, cozinha, garage c
quarto de empregada, muito pro-
xlmo â Avenida Atlântica. Com
mobília por l:100s. Sem mobília
!:O00S. Mais Informações A rua"opacabana 860. Tel. 27-1758.
Sr. Guimarães. (42207121

COPACABANA — Lido —¦
Aluga-se belíssimo apar-

lamento mobilado com to-
dos os aposentos tle írente.
Preço 1:5005 a combinar.
Tratar pelo tel. 27-1501.
______ (48298)21
COPACABANA 

—- Àlugam^se. A
rua Joaquim Nabuco, 01, Pos-

to 6, magníficos quartos mobila-
dos, com pensAo. casa cstrangel-
ra de todo sossego, prox., A praia
e Casino Atlântico. (37735)21
fpD. Manhantan. Av. Atlântica,•*-* 136. apart. 113, com duas sa-
las. três quartos, -dois banheiros,
hall. copa,, cozinha, quarto e ba-
nheiro de empregada e terraço
Aluguel 1:6Q0S. Tratar com F. R.
de Aquino & Cia. Ltda., á Av.
Rio Branco, 91, 6o. and. Telefone
23-1830. (48150)21
EjCDIFICIO Amazonas, rua Per-
*-*. nando Mendes. 25. Ao lado do
Copacabana Palace. Luxuoso apar-
tamento, com todas as comodlda-
des modernas, trôs quartos, sala,
cozinha, banheiro, quarto e ba-
n.hslro de erciDregados. 880$. Tra-
tar A' Administradora Nacional, A
rua. do Ouvidor. 76. (53511)21
•piD.. OCEANO — ilTBÕiivsr-n. 

~7,
¦"ap. 12. com moveis, tendo duaa
salas. 3 quartos., banheiro, cozinha,
3 torraçqs, quarto i banheiro de
empregado. Alusruel 1:6008. Tra-
tar com F. R. de Aqulno & Cia.
Ltda. Av. Rio Branco 91, 6o and.
Tel. 23-1830. (48125)21

pOSTO 6 — Rua Joaquim Na-a. buco 14 — 0'llmo apart. de
írente. . com dois quartos, sala.
cozinha, banheiro. Dosde 450S.
Tratar á Administradora Nacio-
nal. Ouvidor.76. (53515)21
TJROCURA-SE um pequeno apar-a- tamento em Copacabana, per-
to do mar até 350S por mes. Car-
tas para a portaria dosto tornai a
48210. _. (48210)21
T>RECISA-SE alugar apartamen"-* to ou casa. para casal sem fl-
lhos, que tenha as seguintes aco-
modações: 2- quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. De preferenciado Lemo até a Praça General Oso-
rio. Até o fim do mês, Informa-
;6es pelo tel. 47-3567. (53390)21
T>OSTO 4 — Num apartamento,
-*¦ casal sem creanças aluga um
ou 2 quartos, mobilados ou nAo,
com meia pensão so quiser: preçoa combinar: informações 27-0502,
das 10 As 12 horas. (37497)21"pOSTO 5 — Alugam-se sala ea quarto mobilados, entrada ln-
dependente: A rua Miguel Lemos
14, tel, 47-3259. (57180)21

QUARTO 
mobilado com ou sem

pensão. Aluga-se a senhora ovmoças, em casa de todo respeito
Respostas para 66372. na portariadeste Jornal. (86372)21

QUARTO 
e sala, sem moveis na

rua Barata Ribeiro 316, comótima' pensAo. (52845)21
TJESrDBNClA.cm Copacabana*vCasa de residência, estilo bun-
galow com 3 quartos, duas salas,
quarto de empregada e pequeno
Jardim, pròcura-se até o aluguelde 1:0005000. Telefonar das 10 As12 hs., para 22-4103. (48014)21
1DUA Pompeu Loureiro 64, casa 8,xvcom duas salas, 3 quartos, ba-nheiro, cozinha, quarto e banheirode empregada. Aluguel 600. Tra-tar com P. R. de Aqulno «t Cia.Ltda. Av. Rio Branco 91. 6° and.Tel. 23-1830. (48126)21ÕALA — Aluga-se ampla, com'-' bela vista para o mar. em re-etdencla de conforto e resnolto.de oasal de trato. Tel. 47-3727. Arua Goulart. 19. Lido. (42178)21

IPANEMA E LEBLON

A LUQAM-SE ôtlma sala e quar-¦"• to do frente, com direito àcozinha, A r. Prudente de Morais123. Ipanema. (62349121-A
ALUGA-SE apartamento conforaa tavel. uma sala. 3 quartos, ba-nheiro e cozinha, linda vista paraa Lapa, preço 360» mensais; A AvEpltaclo Pessoa 314. Ipanema

(41036)21A
A LUGA-SE o apartamento 3 daaa rua Joana Angélica. 247. mo-bllado ou nâo, para casal ou pe-

quena família. Tel. 47-0468.
(6833012 IA

' A LUGAM-SE bons apartamentosaa. O0 Edifício da Av. EpltacloPessoa, 574. Tratar com o portei-
??• (4210D21-AALUGA-SE por 370S e 308 de
£*-:asas o apartamento 1 da ruaPrudente de Morais. 386: tratR-se na Administradora Urbs. Ro-sario,. 129,'. -l.o (53392) 

21A

ALUGA-SE por 000», o ótimo
apartamento n. 6, fronte, A

rua formo do Amoedo 112, com
boa varando. 2 salas, 3 quartos,
quarto e banheiro do emprega-
das, entrada do sorvlço e todo o
conforto. Telefonar para 43-4406,
das 10 As 12 horas. Ohnvcs no
apt, 2. (62780) 21A

ALUOA-SE quarto, com óu «em
mobília, por 130S. entrada ln-

dopendonto; A rua Visconde dc Pi-
raJA, .611. (02B7D31-A

ALUOA-SE 
ótimo quarto no ul-

Umo ondar da Av. Ataulío
Paiva, 34. Aluguel 125». Tratar
Atlas Adm. Ltd. Av. Rio Bran-
co 128 sala 1113. Tel. 42-0045.

(42198)21A

ALUGA-SE 
uma grando o areja-

da sala com uma boa saca-
da o Janela; á r. Garcia d'Avlln
09, sobrado. Ipanema. (02884)21A

APARTAMENTOS 
acabados do

construir com todo o conforto
moderno, ótima locallzaçAo, com
duas salos, 3 quartos, banheiro a
cores, quarto o banheiro do em-
pregados, arcas* etc. alugam-se à
rua Alberto do Campos 125, 8503 e
9005; taxas incluídas. Vêr das 8
Aa 11 e das 13 As 18 horas. Tratar
na Financial Administradora Ltda
A rua da Aíscmbl.la 104, eala 508.
Tel. 42-7645. (41697) 21A

IPANEMA 
— Aluga-se, r. Formo

do Amoedo 108, casa de 3 pavts.
todo conforto, Jardim na írento,
garage o quintal. Aluguel 050S;
trator com M. Sayer — "Jornal do
Comercio". 3o, sala 322 (62841) 21-A

IPANEMA 
— Aluga-so a familia

de tratamento ou vende-se
magnífico prcdlo, ótirho local, todo
conforto moderno, agua om abun-
dancla. Cartas para 37514. na por-
tarla deste Jornal, (37514)21A

IPANEMA 
— Aluga-se o apart.

n. 2, da rua Alberto Campos,
Ul com uma sala, três quartos,
banheiro, cozinha, varanda, arei»
de serviço com tanque, quarto e
banheiro para croades. Ver s
qualquer hora c tratar com Maga-
lhõos. Lemos & Borda Ltda., A rua
México, 164, s. 67. T. 42-9508.

(6870a)21A

IPANEMA 
— Traspaísa-se con-

trato de uma boa casa, com
quatro quartos, duas salas, cozi-
nha, copa, aluguel 5308. só a com-
prador dos moveis. A preç barato
Rua Prudente de Morais, 282, ca-
sa III. (66704)21A

IPANEMA 
— Apartamento. Alu-

ga-se poquono, para casal, pro-
ço 325$, ver A rua Joana Angélica.
158. Tratar no Ed. Candelária, a
rua SAo José 85, 5o. and. s. 501.

(62901J21A
EBLON — Aluga-se um quarto

A Av. Ataulfo Paiva 175, sob.
(47857)21-A

SANTA TERESA

ALUGA-SE 
espaçosa sala bem

mobilada e com ótima pen-
são; a rua Almirante Alexandrl-
no 154. Bondo A porta.

(60854)22

ALUGAM-SE 
ótimos apartamen-

tos; A rua Almirante Alexan-
drlno 730B, ohaves no 730. Tra-
tar A rua 13 de Maio 33|35, 1."
andar. Tol. 42-6097. (52063)22

A LUGA-SE Undo quarto com ou
a*-sem mobília, em casa de fo-
mllla, a senhor de tratamento;
Boco da Lagolnha, 6. ponto final
dos bondes da Lagolnha, Santa
Teresa; tel. 25-6212. (47890)22

ALUGA-SE quarto e sala. em
casa de família, a casal ou

rapazes do comercio, com todo
conforto, rua das Neves 29-A,
Tol. 22-7946. PPaula Matos.

(37321)22

ALUGA-SE 
ótimo quarto, mobl.

lado. para soltolro ou casal,
arejadlsslmo: A r. Almirante Ale-
xandrlno, 129, apto. 1; telefone
42-7835, a 10 minutos do centro.

(48266)22

ALUGA-SE 
o predlo da rua Ba-

rAo' do Sertorlo 32, aluguel e
taxas 580S: chavc3 no local, tra-
ta-se no Banoo Nacional Ultrama-
rlno, A r. da Quitanda 120.

(53015)22

ALUGA-SE 
confortável sobrado

com 5 poças, com todos os re-
quisltos, Inclusive gaz, preço ra-
zoavel; A r. dò Paraíso 79. Santa
Teresa. . (62314)22

ALUGA-SE 
uma boa casa,.ótima

morada, A r. das Neves 29, as
chaves no looal; tratar Ar. do
Mercado Municipal 10718.

(53455)22

ALUGA-SE por 608, um quarto
Independente, para família, A

rua Gaspar Viana, 2-A. Engenhei-
ro Leal, em fronte a estação. Tra-
ta-sc das 10 As 12 horas.

(42187)32

EM palacete de pequena íaml-
Ha. Alugam-so dois quartos.com refeições, a casal ou a senhor

distinto. Tei. 42-1728. (53333)22

EM 
apartamento dc casal dis-

tinto — Aluga-so èxcclonte
aposento, mobilado ou não, a ca-
sal ou senhor só, de tratamento.
Vista deslumbrante, talvez unlca
no Rio. A um minuto da estaçáo
do Curvelo e a 5 minutos do Lar-
go da Carioca. Ver e tratar A rua
Dias de Barros 39, ap. 2, entre 12
o 14 horas, ou depois das 19 hs.

(37047)22
JjCDIFIClO STA. TERESA — Ruaaà Joaquim Murtlnho 262, 6 ml-
nutos do Largo da Carioca, aluga-
so confortável e moderno aparta-
monto 303, multo arejado com Un-da vista, tendo saleta, sala, doisespaçosos quartos, 2 grandes ter-raças, quarto e w. c. de empregada
e dependências; nfto falta agua.
Aluguel 660». Vêr de 9 A-5 11,30e das 14,30 Aa 17,30 hs. (62642) 22
CANTA TERESA — Aluga-se" quarto bem mobilado a cava-lheiro distinto, entrada lndopen-dente, casa sossegada: A rua daConcórdia 62. (51630)22
CJANTA TERESA — Aluga-so sa-tJ la de fronte com duas lane-las ou sala e quarto com todas asdependências, A rua do Paraíso 63.

(47813)22
O ANTA TERESA - A um distinto" casal sem filhos, pretendentede uma temporária morada numtranqüilo e pitoresco recanto, alu-ga-se por tres meses, pequenoapartamento luxuosamente mobl-lado e possuidor ae todas as ins-talaçôes. Tel. 42-2867. Preço 500*

(41100)22
OANTA TERESA, r. das Neves 17.*J alugo casas modernas c confor-tavels dosdo 205$ para famílias detrato ç modestas: mais Informa-
çóes. Tol. 22-3879. (62523)22

CATUMBI'

A LUGA-SE em casa dc casal**¦ distinto, ótimo quarto, paraoutro casal ou cavalheiro, com ousem pensfto. casal 450», com ousem moveis, rua dos Coqueiros71. apt. 201. Catumbl. (48034)23
A LUGA-SE a casa A r. Grecnalghaa 21 A, por 470» e taxas 30$, temtodas as comodidades, ramilla

grande; chaves no 19. Saltar no
ponto de 100 réis. Itaplrú".

(41809)23
ALUGAM-SE por 140». sala^quarto, em casa de família, aum casal, com direito A lavar ecozinhar: A rua Navarro 233. Ca-tumbl. (Ponto de 100 réis).

(41802)23
A LUGA-SE quarto .em casa de"¦família, a rapaz solteiro. Pre-oo 105». A rua dos Coqueiros. 129Catumbl. (42174)23

^LÚGAM-SE dois quartos~itepã~-" rados. sendo um pequeno la-drllhado. pode lavar e cozinhar,tem telefone, parti casal ou pes-soas som creanças, rua José AIen-car 61. Catumbl. (43133)2*

ALUGA-C" 
ampla S-la de fronc.

por 1609, u cos 1 eom filhes ou
m. <;:;-. dj comercio: A rua Coquei-
ru. 130, sob. Entrada pola rua
Miguel do Rezoudo. 102872)23

A" 
~LÚGA-SE 

cala* a casalecm íl-
lhos, pôde lavar o cozinhar nu

a casal quo trabalho fora; A rua
Gonçalves, 32; bondes Coqueiro.
Catumbl. (37507)23

ALUGA-SE 
um predlo ótimo, nn

zona do Catumbl. com todas
rs acomodoções porá família; In-
formações A rua dc Catumbl 12.

(60324)23
ALUGAM~SE 

boa sala de- fron-
te e quarto soparado, a casol

sem filhos ou moçoc solteiros; A
Lad. do Viana, 9. Catumbl.

(37545)23

CATUMBI' 
— Alugam-so quorto

e sala a cosal som filho; ou
quarto a oasal que trabalhe fora,
A rua de Catumbi 52, caca 1.

(53110)23

l.lO COMPRIDO

ALUGA-SE 
boa sala o qunrto

Juntos ou separados a pessoasdo respeito. Rua Campos da Phz
228.__  _. (62273)24
ALUGAM-SE 

sala c quarto, cm
casa de um casal; A rua Cesta

Ferraz, 8. (41552)24

ALUGA-SE 
um grande quarto

Independente, : Ia ond.' por
120$, Av. Poulo do Frontln .616.

(41920)24
A LUGA-SE a coníortavel casa,•"da rua Aurellano Portugal 57,

l Rio Comprido l, com sois dormi-
torlos, cinco salas, terraço, gara-
ge agua em abundância; aluguel
1:0005000: está aberta: tratar com
Fernandes: tel. 22-0660, (47824)24

A 
LUQAM-SE saias e quartos.
Juntos ou separados, a casais;

a rua Santa Alexandrina, 260. Lu-
gar saudável, Junto ao ponto do
bonde Sta. Alexandrina. (37158)24

ALUGA-SE 
uma sala de fronte

com direito a cozinha, unlco
Inquilino; A rua Carlos da Faz, 167

(53055)24

ALUGA-SE 
ótimo quarto mobl-

lado oin cosa de família es-
trangelra. unlco Inquilino; A rua
D. Cecília, 29. Rio Comprido.

(53129)24

ALUGAM-SE 
sala e, quarto pa-

ra um casal, em casa de Íaml-;
lia, tambem casal, A r. Arlstldes
Lobo 160( frente. (53230)24

ALUGA-SE. 
A rua ilaperl, 42. Rio

Comprido, duas casas acabadas
de construir, uma com três quar-
tos, sala, cozinha, quarto e mais
dependências para criados e outra
com menos uma peça. As chaves
estão no local, das 14 As 17 horas.
22-9427, com Santos. (66417)24

A LUGAM-SE 2 apartamentos** qua ainda não foram ocupa-
dos, A r. Campos da Paz 78. Rio
Comprido, tom 3 quartos, sala, ba-
nheiro completo, cozinha com ío-
gão e prateleiras de alumínio; alu-
guel 460$ e 440$. Ver a qualquer
hora. (41673)24

ALUGA-SE 
casa, nova, pequena;

á rua do Bispo, 176. Trata-se
Mercado Municipal, lado Interno,
73, com o Sr. Fortuna. (42020)24

ALUGA-SE 
boa casa de íõsiden-

cia, com garage, A rua Aure-
llano Portugal 154, por 550S. Cha-
ves por obséquio na casa 95, e
para tratar A rua Teofllo Otto-ni_3s'__ _ (3750J)2*
ALUGA-SE 

sala 
"de 

frente, en-
trada independente, 150$ com

direito a luz e gAs, com ou sem
moveis, em casa de casal sem fl-
lhos a outro nas mesmas condi-
ções, ou cavalheiro, rua Itaplrú
n. 190. (37495)24

ALUGA-SE 
uma boa sala de

frente, com duas Janelas, pro-
ço 65$, rua Matos Rodrigues 22.
Rio Comprido. (82787)24

ALUGA-SE 
um quarto bom em

casa. de família: A r. Costa
Ferraz 20. Rio Comprido.

(42090)24

ALUGAM-SE 
2 quartos ou duas

salas com moveis ou sem em
casa do familia; A r. Arlstldes
Lobo 148, terreo. (66710)24

ALUGA-SE 
em casa de família

um ótimo quarto para casal;
A r. BarAo de Itapáglpe 60. Tel.
28-3250. Rio Comprido. (62937)24

ALUGAM-SE 
duas salas do fren-

te, independentes e uma ga-
rage, cm casa de todo o confor-
to, a rapazes do comercio ou a
cavalheiros distintos, A r. Santa
Alexandrina 28. (53369) 24

APARTAMENTO 
— Aluga-se um

com 2 grandes quartos, 
'sala,

quarto para empregada. 6o an-
dar, lugar privilegiado. Av. Pau-
lo de Frontln 516. Aluguel 5005.

(47432)24

GARAGE 
— Aluga-se uma, para

carro particular, na rua Conse-
lheiro Barros 16. entrada Indepen-
dente e fácil. Fone 28-2701.

(37620)24
DIO COMPRIDO — Aluga-se o
¦••"prodlo da rua Gualcurús 38,
completamente reformado a fami-
lia de tratamento, aluguel 5005,
com taxas. As chavos no 44. Tia-
ta-se pelo telefone 42-0858. Anl-
bal. ¦ (66476)24
TJIO COMPRIDO — Aluga-se no-"vo e ótimo apartamento para
pequena família de tratamento,
com sala, dois quartos, banhe'ro
de côr, cozinha, despensa, terraço
W. C. e quarto de criada, lugar
fresqulsslmo o multa agua. Alu-
guel 450» e taxas. Ver A rua Joperl
n. 85, apto. 202. Tel. 48-5823.

(53035)24
DIO COMPRIDO — Aluga-se¦"'sala de frente, casa com Jar-dlm, ein casa de família, a casal
sem filhos, ou senhor do comer-
cio. podo lavar e cozinhar, A rua
Barão de Potropolls. 120, c. 6.(66173)24
TCRASPA58A-SE o contrato da*• casa da rua Gualcurús, 56, com
3 dormitórios, sala, quarto de em-
pregados, quarto de banho com-
pleto, 2 W. C, cujo contrato tet-
mina a 7 de Novembro de 1940;
aluguel 450$, taxas Incluídas.

(53485)24

PRAÇA DA BANDEIRA

ALUGAM-SE quartos, mobilados
ou nfto, com café pela manhã;

A rua Marlz e Barros, 563. 48-0402.
_. (47748 j 29

ALUGA-SE 
um quarto para casal

dc tratamento, com ótima pen-s&o; á rua Marlz e Barros, 074.
(62462)29

ALUQAM-SE dois quartos Jun-aa tos em casa de família de ros-
peito, sã a pessoas que n&o lavem
nem cozinhe em casa; A r. do
Matoso 177. (47613)29

A LUGAM-SE quartos e salas em**• casa do todo o respeito a pes-soas de fino trato, dá-so prefe-
rencia a quem trabalhe fora: & r.
Mariz e Barros 272. (52748)20
A LUGA-SE por 450». a c. XIX da" rua Marlz e Barros, 1061, com
dois quartos, duas silr.s. ótimo ba-
nholro. etc. As ohaves est&o no
XVII. Tratar no 1025. c. 2.

(52790129

A LUGA-SE cm casa de família.aa sala mobilada, a casal - ou ca-
valhelro. rua 12 do Dezembro 22.
Praça da Bandeira, transversal &
Bar&o de Iguatemi. (37326)23

A LUGA-SE quarto, para rapaz'rou moça protegida; A rua El-
pldlo: A r. Bôa Morte 223, 1»: te-
lefone 28-9185. Praça da Bandeira.(53191)29

A LUGA-S7J- uma linda sala pa-*¦*¦ ra casal som filhos ou paramoços que trabalhem no comer-
cio. Pedem-s» referencias; A r.
do Matoso 103 c. 12, era casa de
família. (53062)29

A UJCAM-SB qu&rtot, mobilados" ou nAo. o.).-i rafi pr'a manhíl:
A rua y.-.rlz c B.-.rros, 363, l.*l. 48-
C402._ (47717123

A LUGAM-SE a cnsalj ou rnpa-" zes distintos, quartos e sala.-,
oom pcn.iAo, na PensAo Matono; A
r. do Matooo, 107. (52843)20

^LUGA-SE grande casa
própria para colégio ou

pensão, tendo 10 quartos,
tres salas, tres quartos dc
banho, cozinha, despensa,
garage, tres varandas e
muito terreno, rua S. Fran-
cisco Xavier 144, esquina dc
Mariz c Barros. Tratar â
rua da Assembléia 105, loja— Aberta das 12 ás 16 ho-
ras. (53099)29
A LUGA-SE esplendida casa mo-"¦ dorna, dois pavlmentos, qua-tro quartos e mais depondonclas; A

rua General Canabarro, 189. Vêr e
Informar na mesma. (36901)29~A 

LUGA-SE prcdlo moderno de**¦ dois andares, próximo A Ss-
cola Normal, rua Maxiz e Barros
1B9, c. 9. Aluguel 8008 e taxas.
Trata-se das 11.30 As 13 horos no
local. (48074) 20

ALUGA-SE 
um quarto, a casal

ou rapaz, com direito a cozi-
nha e mais dependências, casa
de família, rua Senador Furtado
n. 35. Praça da Bandeira.

. ... (42131)29

ALUGAM-SE 
dois quartos; A rua

Paraíba, 62, fundos, Praça da
Bandeira. • ¦¦ (66648)20

A LUGA-SE casa tipo apart. com•" duas salas, 2 quartos, hall,
banheiro e demais acomodações:
A r. do Matoso 223. sob. Aluguel
4908 Inclusive taxas. Tratar A r.
do Ouvidor 469, l.o sala 120.,

('53538)20
ALUGA-SE 

ótima sala do íren-
to e dois quartos, a casal ou

a rapazes, com ou som pens&o, á r.
Senador Furtado 32, Prooa. da Ban-
delra. (37466)29

^LUGAM-SE ótimos quar-
tos com agua abundante,

luz e telefone. Preço 90$
inclusive as taxas. Rua Vi-
leia Tavares 342, c. 29. Tel.
29-4828. (66718)29
ALUGA-SE 

residência de luxo,
para casal de trato, 3 quartos,

sala, ótima varanda, chuveiro
quente. W. C. de criado, espaçosa
Área, 450$. Professor Gablzo 268.
casa XX, Junto A Marlz c Barros
e secç&o de ônibus. (48020)29

ALUGA-SE, 
espaçoso por&o para

pequena industria, com resl-
doncla, aluguel barato; A rua Se-
nador Furtado 24. Tol. 28-8431 —
Praça da Bandeira. (63068)29

LUGA-SE A~rua Luolo de Men-
donça 36-A. sob. A metade de

um sobrado, com sala e tres quar-
tos ou sala e quarto separados.
Tratar no looal ou pelo tel. 28-
2105. (63075)29

CASA 
— R. Bar&o do Itapáglpe

368, íundos do edlílclo, com
uma sala. um quarto, banheiro e
cozinho. Aluguel 330$. Tratar com
F. R. de Aqulno & Cia. Ltda., A
Av. Rio Branco, 91, 6o. and. Tel.
23-1830. (48147)24

CASAS para alugar em todos os
bairros. Informações á Praça

da Bandeira 63, sob. 166636)29

CASA 
— Aluga-se ótima, com dois

quartos, duas salas e mais de-

rndenclas, 
tem gAs e multa agua,

rua Sotero dos Reis 944. Praça
da Bandeira. Aluguel 330$ Inclu-
slve as taxas. Tratar na mesma.

(48215)29
Edificin RECrpE — Rua Se-L,U1UUU nador Furtado 116 —
Apartamentos com eala, 2 quartos,
banheiro, cozinha e tanque. Alu-
guel 370$ a 460$. Tratar com F.
R. de Aqulno & Cia. Ltda.. A Av.
Rio Branco 91, 6° and. Tel. 23-1830.

(48142 )29

EM 
casa de íamllla de respeito —

Aluga-se um quarto a uma se-
nhora só, preço redusldo; r. do Ma-
toso 129 ¦ ÍÜ4I1>2?

L" 
"ÒJA — R. do Matoso, 105-B-.

Aluguel 500$. Tratar com F.
R. de Aqulno & Cia. Ltda., A Av.
Rio Branco, 91, 6°. tel. 23-1830.

(48146)29
ORAÇA DA BANDEIRA — Sala
* independente, aluga-se, para
uma ou duas pessoas distintas,
arejada o confortável, lugar sesse-
gado. Tel. 48-2415. (66698)29

POR 
motivo de força maior,

traaspassa-sc o contrato da
ótima casa da rua Teixeira Soa-
res 148, com 3 quartos, duas sa-
las, uma boa cozinha, 1 ótimo ba-
nheiro, e uma grande Área, pelo
aluguel mensal de 430$. Ver e
tratar a qualquer hora. Multo
próximo A Praça da Bandeira.

(48232)29
PEQUENA 

familia de respeito,
precisa alugar casa ati 300$,

nas imediações da Praça da Ban-
delra e Praça Sacns Pena. DA
bom fiador. Ofertas, pelo tel. 43-
6345, para Libanio, das 13 As 18
horas. (47808)29

PRAÇA 
da Bandeira — Em ave-

nida. alugam-se quarto e sala
para casal; A rua Sergipe. 3, c. 2.

 (62460)20
UARTO — Âluga-se 

"com 
pen-

s&o cm casa de família de res-
peito. R. Bandeirantes 42, trans-
versai a Marlz e Barros, (53297)29

UARTO & Praça da Bandeira,
281, no Ed. Bandeira, aluga-se

um ótimo quarto de frente, por
130$ .j_ (62767) 29

QUARTO 
— Aluga-se um a uma

ou .duas pessoas que trabalhem
fora, 1008 Independente, em casa
do pequena família de todo res-
peito: r. Mariz e Barros. Trata-se
das 11 As 19 hs. Tel. 22-7905.

 (65784)29

RUA 
DO MATOSO 117, neste bo-

nlto e bom predlo aluga-so um
bom quarto com janela por 100$,
e outro espaçoso por 120$, pôde
cozinhar e lavar, em casa de fa-
milia, tel. 28-1258. (62511)29

SAO CRISTÓVÃO

ALUGAM-SE 
uma ampla sala e

um bom quarto a pequena ta-
mllla, fogão a gAs, etc, por 200$.
Toma conta da casa toda. E' ca-
sa de um rapaz só. Rua Bonfim
n. 186. C 11. (.62363)25

ALUGA-SE 
um quarto a um se-

nhor; A r. Francisco Eugênio
173B c. 1. Preço 70$. (52897)25

ALUGÃM-SE 
uma sala de fren-

te com duas Janelas, entrada
Independente a casa de família de
ótimo tratamento, pedem-se refe-
rencias, a casal sem filhos ou
uma senhora; A rua da Alegria
509. S. Crlstov&o. (57329)25

A LUGA-SE metade de uma casa"a casal respeitável de pouca fa-
mllla no bairro Sta. Qenoveva. —
Praça Nanterra 4. S&o Cristóvão
n. 908  (37414)25

A! 
UQA-S1S um» boi oasa «rm

3 f;i!-ric-. :1 «:.:*». R.-a'ií!a
quinta!. Rua Corusú 71. 8. Crluó-
\».-)._ _ 163821)23

LUGAM-ái: 2 quartas, a ciisl
s.-m filhos, com direito A ea-

r.luliii, A r. Oeneral Pidllha 55, S.
Januário. (470071^3

LUGA-SÈfím-bom quãrtõ~oõm
Janela, a uma sonhara que tra-

balho fora e dc respeito, unlca ln-
qulllno. cm caca do uma só fami-
Ua, A rua S&o Luhs Oonzagn- '540.

(66573)25
ALUGA-SE 

o predlo da rua~Ma-
reohol Aguiar A3,- próprio pa-

ra íamllla do tratamento. Alu-
guel 500$. Trata-se no mesmo.

(57343)25

l"" Aacu\ ,|l|t||||^ tíai9

ALUQA-SE 
em casa de família 3

ótimos cômodos, A rua Pedro
Rodrigues 13-A, próximo A Sena-
dor Euseblo.  (41845) 25

ALÜGA-SE 
esplendido quarto,

bem espaçoso; á r. S. Janua-
rio, 140; proço 160$. (41771)35

4 LUGA-SE apartamento acaba-¦"¦do de construir, com 3 quar-tos. sala, quarto de banho com-
pleto e cozinha a gas; A r. daAlegria. 377; trata-stf na loja; pre-ço_ 400$; tel. 28-8630. (53115)35
ALUGÃM-SE um quarto e sala,"r. Teixeira Júnior 60, c|7. S&oJanuário. (41990)23
A LUGAM-SE um ótimo quarto •

, ¦cv sala, encerado*, na c. 3. i ruaJoa* Clemente, 81. (37209)35

A LUGA-3E residência nova õ** confortável', com trís . quartos
e uma sala; A rua General Cana-
baro, 13-A. c. VI  (66645)23

ALUGA-SE 
uma casa com dois

quartos o duas Salas,'' bom
quintal e mais detxmdcnclas. Alu-
guel 400$, A rua Caplt&o Feliz 87.
S. Crlstóv&ó. (62805)23

ALUGA-SE 
_põf-400*~bõa 

casa
& rua S. Luis Gonzaga 334.
(48104)25

ALUGAM-SE 
apartamentos ain-

da n&o habitados, cõm três
quartos, duas salas a mais depen-
denclas. Aluguel 500$ mensais; A
rua Conde de Leopoldlna. 503.

(62843)25

ALUGA-SE 
um barrac&o (gal-

p&o), para deposito ou outro
qualquer negocio. Informações na
rua Curuzú, 37. (53481)25
A LUGA-SE um espaçoso quarto" a casal aem íllhos ou a se-

nhoros distintas com direito a co-
zlnhar e lavar, lníormaçfies A r'.
Figueira de Melo 393. IJeitarla
com o Sr. Evaristo. (41325)25
A LUGA-SE ótima sala ou sala•"¦ e quarto, lndopendente, com

direito a banheiro completo, a
pessoa ou casal de respeito: A rua
D. Carlos 4. S. Januário.

(42122)2j
A LUGA-SE uma casa A r. Ar-" gentina 59; As chavos na

mesma rua 72, aluguel 330$.(42080)23

ALUGAM-SE salas e quartos"¦grandes e pequenos; A r. Dr. SA
grandes e pequenos: Ar. Dr. SA
Freire 116. General Bruce 245, Ge-
neral Canabarro 44, Gamboa 131
o 161. (371503)23

mllla,
óti-

mos quartos, Juntos ou Mparadoi,
com nu «ain ponsAo, a cusal ou a
eenhorea quo trabalhem no eo-
inerclo. Aluguel módico. Rua Be-
la Ce S. Luis 65, próximo a Saenz
Pena. _(52270) 36
TJÜÂ Pereira Nunes 118, e|6, ven-x*>de-se caaa, eom 2 quartos, duas
salas, cozinha, dependências e
grando quintal; tratar com Artur.
Rua ,da Quitanda 94. (66778)26

ÚLTIMOS 
2 apartamentos, A rua

Araújo Lima 131, Andarai, 2
quartos, uma sala, banheiro com-
pleto, banheiro de empregado, va-
randa, tudo dp luxo, preço 350$ e
30$' de taxas. Trata-se Viso. de
Itaúna 109. (53266)26

| A LUGA-ai! lima c-»-« ti« riu

GRAJAÚ*

ALUGA-SE 
a casa da rua Mea-

rim 13, com 2 quartos, duas
salas, e mais comodidades. Alu-
guel 370), com as tuxaa, as chaves
est&o na loja próxima. (62317)26-A

ÃLtÍGÃ-SE por 450$ÒOO, coníor-
tavel casa, A rua Grajaú' 255,

com tres quartos, duas salas, quar-to de banho completo, quintal e
mala dependências. Chaves no 364.
Tel. 27-0868, das 15 às 17 horas.

" 
' " 

(46464) 26-A

A WGA-SE por 300» e lmpos-"¦ tos, um galp&o, com morada,
próprio para pequena Industria,
em S. Crlstováo, perto do Largo
da Cancela. Trata-se A r. General
Câmara 24. loja, Peixoto &' Com-
panhia, (66715)25
ALUGA-SE ótimo quarto a um¦**ou dois moços sérios, em so-

brado novo, de família pequena,todo o conforto, 100$, r. Gutten'
burgo 01, perto da cidade (66351)25

A LUGA-SE uma casa com quar-**¦ to, sala e cozinha., a casal; i
rua Ferreira de Araújo, 38."

(62974)25
A LUGA-SE uma casa com trea•"• quartos o uma sala com gron-de vista; A r. General Argolo 74:

chaves na mesma casa. (62996)23
A LUGA-SE um espaços? quar-aa to a casal som filhos ou a se-

nhoras distintas; informações A
r. Figueira de Melo 393. leiteria.
eom o Sr. Ivalnto. (41526)25
ALUGA-SE um bom quarto com** uma pequena sala, a casal sem

filhes; A rua S. CrlstovSo, 1032.
Tratar na mesma rua, 973. Almel-
da. (37630)23
ALUGAM-SE quartos e salas,**• agua e luz, grande quintal, pc-

gado ao cinema, Campo dc S. Crls-
tov&o, 87. (62962)25

A LUGA-SE ótima oasa nova. com"¦. dois quartos, sala. banheiro
completo. fcrSo a gaz e Área irrar-de. Aluguel 280* e taxas 20$. Inf.
pelo tel. 47-3831. & r. Ana Ne-
ri 182 c. 21. ((63020)25
T OJA — Aluga-ss e um aparta-aa mento, tres quartos, uma aala,banheiro comploto, na cldnde
Trav. Pedreirals, 51. Chaves na lei-
teria ou pelo t. 48-8113.(42128)25
/"VTIMO apartamento de .frente,v-'t)ara nequena familia, aluga-se,
r. Senador Furtado 116, ap. 101:
chavos no apart. 103. (41605)25
pREDIO na rua BarSo de Mesqui-1 ta. 655-A. ponto d« .$100,-alu-
ga-se 450$. Três quartos, duas sa-
Ias, Jardim, varando, quintal,- ter-
raço, fogáo. aquecedor, a- bAs: mui'
ta agua. Trata-Sft na mesmt.

¦¦1 (37642) 2«

QUARTO 
— Aluga-se um' a ca-

eat d-oentf. e sem filhos emoasa de família de resajclto. & rua
S. Luis Gonzaga" 558. S. CrtetovSo.

(53300)25

ANDARAI'

A LUGA-SE ótimo apartamentoxx com 3 quartos, sala, banheiro
completo, cozinha, etc. Preço de
450$; Ar. Carvalho Alvlm 203.
apart. 1. Chaves no apart. 2.
Tratar pelo tél. 23-4758.

 
: '.':=. (57456)26

A LUGAM-SE sala e quarto, em•**¦ casa de um casal, pode cozi-nhar e lavar, A r. Bar&o de Mes-
quita 791, c. X. (62319126
ALUGA-SE por 400$ mensais o¦**• predlo em ostado de novo: &

r. Bar&o de Itaipu" 42, c. II. An-
daral. < (47778)36

A LUGAM-SE casas A r. Paula•**¦ Brito, com sala; 3 quartos e
sala e tres quartos, 250$ e 340$, as
chaves no 686, casa 5. (37142)26

A LUGA-SE a casa~I da r. Leo-¦^poldo, 320; é nova; 3 quartos,sala. banheiro completo com chu-
velro elétrico, cozinha moderna e
quintal; ver no local, com o ze-
lador; tratar A r. Miguel Couto,
67. l.o andar; tel. 43-1379; "preço
3308000. (63540)36
ALUGA-SE o predto da rua. To-aa màz Coelho 108/ completa-
mente reformado, com', 2 sales,
3 quartos, banholro coni aquece-
dor, Jardim, entrada para auto-
movei, etc., preço 500».' T*ata-se
no mesmo. (43007)26
A LUGA-SE uma casa~acabada de•"¦ construir, com 3 quarto»., umá

eala e mais dependenclu, A rua
Bar&o de Mesquita'453, c. 9. Alu-
guel 430$. ¦¦¦..' (66614)26
ALUGA-SE uma casa eõm"tr8s"¦ quarto3,- sala, banheiro com-

pleto e demais dependências,-' A
rua Antônio Salema 64-A. Anda-
ral.. •• . (53375)26

ALUGA-SE o predlo da r. Max-
well 397, apt. 101, cóm três

quartos, uma sala e mais depen-
denclas. Aluguel 350$ e. 248 de
taxes. Informações A rua Uruguai
n. 61. (62788) ;16

ALUGA-SE 
a c. 6 da r. Silva

Teles 24,' com 2 quartos, uma
sala e mais dependências. Aluguel
300$ Incluindo taxas. ' (53234)26

ALUGAM-SE 
uma sala e um quar-

to de frente, em case de família
e passa-se o contrato de uma cua
com 6 quartos, duas salas, quarto
de empregada, grande quintal,
quarto de banho completo. Infor-
mações pelo tel. 28-7001, r. Bela
de S. Lula 36. ¦ (63535)36

ALÚGA-SE 
ampla Sala de fren-

te, còm duas Janelas e um
quarto com Janela, preço modl-
co, unlco Inquilino, 4 r. Ariu-
Jo Lima 19. «ob. (53355)36

ALUGA-SE eala de frente para
alfaiate. Bar&o de Mesquita,

946. Praga Verdun. (62983)26

J3. MAXWEEL, 278 Quasi esqui-"na tíe Pentes Corroía. 0'tlma
e moderna casa. com dois quar-tcs. sala, cozinha, banheiro eom-
pleto e área. Chaveé na c. 1. 330$— Tratar A Administradora Ni-
cional, à rua.do Ouvidor, 76.•-.', l«509)36

ALUGA-SE por 290$, casa con-
fortavel, com varanda, 2 salas,

2 quartos, fog&o a gAs, banheiro,
aquecedor, etc, r. Campinas 28;
as chaves na casa 6, saltar na Pra-
ça Verdun. (47683)26-A
ALUGA-SE apartamento, umaa*, sala, dois quartes, etc., A rua

Caruaru, 49. sob. Aluguel 350$,
As ohaves, por ¦-favor, no torreo.
Tratar 43-0967. (37236) 26A

ALUGA-SB o Dredlo da r. M^
rechal Joffre 112. Grajaú'.

Trata-se no local. (57350)26A
A LUGA-SK caia com três quar-" tos. duas salas, banheiro com-

pleto, cozinha e quintal: A rua
Teodoro da Silva, 975, Grajaú. A'
50 metros do ônibus de Grajaú.
Aluguel 420. As chaves est&o no
terreo. Tratar tel. 48-0564.

(53452) 26-A
TTluGA-SB a pequena família de-
•" tratamento, a casa da1 rua
Agenor Moreira. 64, de um pavi-
mento, com garage. Aluguel 500$.
e taxas. Contrato 1 ano. Chaves
est5o no 46. (42039)26

ALUGA-SE 
"o 

predlo-da~rua~Ara-- xA 265.- dois quartos, duas
salas e demais dependências, Alu-
guel taxas e jardlnelro 4508. Cha-
ve» o tratar, Itabalana 216. Tel.
38-0078.  (53374) 26A

ALUGA-SE 
A rua Juiz de Fora

n. 56, Grajaú, boa casa, ótimo
quintal e Jaçdlm, pode ser. vista
a qualquer hora. Tel. 38-6778.

62791)26A

ALUGA-SE 
um quarto para uma

senhora modesta; A r. José do
Patrocínio 59. (41886) 26A

GRAJAÚ' 
— Precisa-se casa de

. .um só pavimento, com 4 quar-
tos e acomodações para emprega-
dos. Fone 38-3561._¦  (47832) 26-A

ALUGA-SB 
uma casa com uma

sala, 2 quartos, banheiro de cõr,
geladeira embutida, fog&o a gAs e
etc. R. Itabalana 253, c|4, Grajaú.
Preço Inclusive taxas, 8208000.

(66495) 26-A

* Máxwtil, 73, Aldeia Camplat».
nom tr&s qunrtos. dua* «alas, dol»
banheiro», cotilnhk, dol» barracões
grande chaoura oom multo» arvo-
re» frutíferas. A» ohaves est&o na
mearnii (37357) 37
A LUGA-SE apartamento com 2•''¦quarto», uma «ala e demais co-

modldades: rua dos Artlstae 60-A,
apart. 1; trata-ee no 60, Rs. 300$.
_^_ (66488)27
ALUGA-SE uma boa casa com¦**•¦ tres quarto», dues salas, quar-to de empregada, grande Jardimcom arvore» frutífera», a!usu<«l

550$. com taxo»; A r. Justlnlano
da Rocha 166. Vila Isabel.

(57649)27

'A MJOA-SB ótima oas». <in dors•"pavimento» com cinto quarto.».
quatro aala», etc., mobilada, procu1:300$: A rua Piratlnl 18. TIJuoJ.Podo aer alugada aem movais,

(62361m

A LUGAM-SE sala Independente¦**e quarto, Juntos ou separados,
para casais ou snnhores, com pen-a&o; A r. Conselheiro Olagarlo, 10.MaracanA. (41730)27
ALUGA-SE ótimo e grande-"¦quarto de frente, a casal semcreanças ou pessoas do . respeito,em casa de família, pedem-se re-ferenclas, 120$; H r, Bar&o doEom Retiro, 473, sob. Vila Isabel.

(53142127
ALUGA-SE 

casa ótima, grande e
confortável; A r. Vise. de SantaIsabel, 33-A; as chaves est&o non. 333; informações, tel. 38-1759.
(47215)27

A LUGAM-SE duas boas casas,XI acabadas de construir, estiloapartamento, & r. Acau' 76 e 78,
próximo ao Jardim Zoológico. Aschavos no local. Tratar A r. Teo-file Ottonl 33, tel. 43-3489. Alu-
guel 370$. (53173)27

A LUGA-SE residência, térrea,**• nova, com garago; A rua Tor-
res Homem, 78. Aluguel c taxas
480$. Trata-so no local com o 60-
nhor Carlos. Tel. 28-9000..(42110)27

A LUGAM-SE ns. aiiaj-tamenXca**¦ acabados do construir, com
dois amplos quartos,- um» ¦ s«la,
banheiro completo e cozinha, ter-
raço e tanque; A rua- ¦ Teodoro da
Silva, 586, Junto A Praça Sete.

(42109)37
ALUGA-SE uma cosa .na rua. dos**• Artistas, 56,- Aldeia Camplsta,

com dois quartos, dua» «alas.- dois
banheiros, cozinha e bom quintal,entrada ao lado. As chaves est&o
na mesma. (37258)27

ALUGÃM^SE 
3 grandes salas de

frente, com todas as comodl-
dades, para ÍamUla; aluguel M5S
a 100$ e quarto çom Janela por75$: A r. D. Franclsca, 75, no fim
dá r. D. Romana, A esquerda,
bonde Llns A porta e ônibus; lu-
gar saudável. Vila Isabel.

.___ (66755)27
ALUGA-SE 

uma essa com três
quartos,- duas salas, cozinha,

despensa, banheiro completo e
mais quarto e'banheiro para cria-
do, por 520$ e 30$ de taxas; A rua
D. Maria, 45, Aldeia Camplsta. As
chaves est&o no 38. (37517)27

ALUGA-SE 
um bom quarto, gran

de para casal ou pessoas quetrabalhem fora. com ou eom pen-são e outro nos fundos com co-
zlnha e agua corronte; Ar. Teo-
doro da SUva 182. VUa Isabel.

(43216)27

CASA 
moderna.com dois pavi-

mentos, compro. A vista até SO
contos, no Grajaú, perto de con-
duç&o, que- tenha quatro quartos
e garage, com Palma. Tel. 38-1779

...-:.. (41730)26-A

GRAJAÚ* 
— Vendo,, edlílclo de

apartamentos, A Av. Engenhei-
ro Rlchard, 33, com 13 aparts.,
de construção recente, com dois
quartos, uma aala, banheiro com-
pleto, cozinha, quarto de empre-
gada, chuveiro e W.' C. Tratar
com J... Ribeiro, õh Báhco Mar-
cantil do Rio de Janeiro, A rua
.1.".. de. .Março, 67-Q. (42170)26.4

GRAJAU' 
— Aluga-se A rua Ití-

batons 58, casa 2. uma- casa
eom' 'qoarto. sala. cozinha e bà-
nhélro, com fog&o a gás e Área.
Alueusl 3508000. Aceita-se. certa
dé fiança ou deposito de 2 meses. (42019)26A

GRAJAÚ' 
— Alugam-se conforta-

veis resldencia.5, tipo aparta-
mento por 4360*000. Inf. & Av. Ju-
lio Furtado 195, tel. 38-61V7.

(42023)26.4

GRAJAÚ' 
— Aluga-s euma

.. çaea .dé .construç&o recente çom
2 quartos, sala, casinha, banheiro
cqm.nletç. e arie. A r. Grajahú; 31
c. IV; aluguel 300$ e taxas,

(36051)28.4

GRAJAÚ' 
— Aluga-se casa, tipo

apartamento, perto de ônibus
e bondei com 2 quartos, eala, to-
do o oonforto moderno e.Jardim,
A "rua Botucatú 47. Chave» por fa-
vor, na mesma, aluguel 340$ e 30*
de taxas. Inf. 27-^4892. (53103)26

GRAJAÚ.' 
. ,—r. Aluga-se : aparta-

monto -acabado do construir: A
rua Bar&o Bom -Retiro 616. com'. 3
amplos quartos, sal», banheiro,
cozinha e Área, 420$ e taxa», as
chaves no loosl e tratar A rua 1°
de Março 90. 2», (66356)26A

POR 
550$ .— Aluga-se a grande

casa çom Jardim A rua Bar&o
de.Boró Betl.rp ÇÇ1, bonde» è ônl-
bua A porta. Grajaú'. Ver e tratar
a qualquer hora. (4769028A
¦ ' 
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VILA ISABEL

ALUGAM-SE por 380$,.casas ti-
po apartamentos, * acabadas de

construir, i grandes quartos, ótl-
ma eala', Dannelro ' completo, etc.
com ou eem garage, aceita-se a
fiança do Montepio Municipal, A
rua Luis Barbosa 26, Praça 7 de
Março. ¦ (63360)37

ALUGA-SE por 130$ uma saía
Independente, por 853, um

ótimo quaxto com todo o conto--
to; A rua Visconde de Sáhta Isa-
bel 29. Tratar com D. Carmem;
A rua Senador Nabuco 318, Vila
Isabel.- .____ _. (57330)27
A 

LUGAM-SE asíãa e quartos,
grandes- e pequenos; & rua To-

maz Coelho, 20; Haddock Lobo,
456, e Arlstldes Lobo, 77: Estacio
de SA, 188; sob. (37107)37

ALUGA-SE 
casa estilo bungalow

còm todas ãs comodidades mo-
dornas. Aluguel' 430$ e 20$ de ta-
xas; A rua Justlnlano da Rocha,
113. As. chaves est&o no armazém
da esquina. (62440)27

ALUGA-SE 
uma casa InataU^Ao

completa^ tem entrada indo-
pendente na rua Gonzaga Bastos
n. 300-A, casa ,9, as chaves est&o
no n. 301, c. 5; Tratar na rua da
Alfândega-374, loja. (62578)27

ALUGA-SE 
sala' de frente em

casa ds famtlia seria para ca-
sal ou dois rapazes, cóm pens&o
as quiserem: A Av. .38 de Setembro
316 c. XI. Tem fabrica de gola-
bada. ::¦•- . • • _;. : -(37385)27

A 
LUGA-SE. um quarto, em casa
de família, a rapaze» soltei-

ros; 4 Av. MaracanA 719,' e. 3.-
(47901) 27

ALUGA-SE quarto a senhor ou
a easal de tratamento que

trabalhe fora em casa de casal de
todo respeito; A r. Torres Ho-
mem 344. (62692)27

ALUGA-SE 
uma ' sala a moços

solteiros ou t casal sem fl-
lhos, 80$. A r. Petrocochlno 81.
Vila Isabel. (57618127

ALUQA-SE 
ótima aala de treme

com entrada Independente: i
rua Duque de Caxias. 18. «p. 201.

(33439)37

ALUGA-SE 
bam quarto para ca-

aal ou ráp»ses:: At. 38 dê Se-
tembro, 238, porto do ponto de
8100. • (3714S)27

ALUGA-SE grande sala de fren-
te com varanda, entrada lnde-

pendente, pôde cozinhar, casa sos-
swrada: à r. 8. Francisco Xavier.
843. (93133)37

A LUGA-SE bom quarto -para ca-**¦ sal sem f Uhos qúe não' cozi-
nhe ou para moços, em paáa de
família; A r. Senador Nabuco 20.
VUa Isabel. (62931)27
A LUGA-SE uma casa com dol»"• quartos, sala e cozinha com

fog&o a gaz.o banheiro; A r. Ba-
r&o de Bom Retiro 485, o. 2.

(62026)27
A LUGA-SE um quarto em casa**• dé família sem crenças, a ca-

sal sem íllhos ou duas senhoras
que trabalhem fora, á rua Felipe
Camar&o 94, c. 2. (38950)27

A LUGA-SE prédio, A rua Vlscou-"¦de Santa Isabel, 55. Chave» no
53. Tratar com Dr. OUndo, A rúa
Io, de Março, 17, 6o. and.', das
16 Aa 18 horas, (68709) 27

A LUGA-SE casa com garago poi
f*430$, no tipo apartamento, nomtre« quartos, sala, banholro com-
pleto, varando, qulntalzlnho, etr.„A rua Carvalho Alvlm 193, trant,-versai A Uruguai. (66341)2H
A LUGAM-SE ótimo apartamentoa? e quartos, mobilados, com

pensio, Forneço a domicilio. Su-bllme Pens&o, Haddock Lobo, 101.¦ 1U6000I2RALUGA-SE cm casa de íamlllu",aa um bom quarto para casalcom pensfto: A rua Professor Ga-bjzo .63, perto de Had. Lobo.
(41650)28

ALUGA-SE uma esplendida" sa-•"•" la o ótimo por&o a um casalo a pessoa que trabalhe íora; 6 r.Desembargador Isldro 1-14.
____________ (41640)23
ALUGA-SE A rua General Roca•"-'Ml.-a caea n. 3 (casa nova icom todo o conforto para pique--na--familia. Tratar no 6I5A damesma rua. (57337)23
A LUGA-SE ou traspassa-te o con-.aa trato do uma confortável.casa.

aJuçuel .313ÍO00, A rua Urugua.153. c. 12. (37053) LM
ALUGAM-SE salas o quarteô.aa grandes o pequenos: A ruaCondo de Bonílm 119, 199 o 301 -.

Haddock Lobo. 456: Arlstldes Lo-bo, 77; Estacio de Eá, 155.
(37109)23

A LUGA-SE uma boa sala do fren-aa-it;, em casa dc pequena família.a casal ou rapaz; tratar r. Conde deBonfim 782, com o porteiro.
(37437)28

A LUGAM-SE excelentes sala n¦"•saleta de frente, Independentes.
com pensão para casal, por S50?e um bom quarto, com roloições
por 450?, solteiro 2803, casa de fa-mllla. R. Valparalao 67.. Tel. 48-3S89,  (52714)28

ALUGAM-SE 3 ótimos aposen-•rv tos comunicados, mobilades
ou ¦ nSo, com pensSo a pessoas do
trato e respeito. Únicos tnquiü-
nóâ. Confortável residência fami-
liar; A r. Aguiar 54. Tel. 48-0310.

(66594)23
ALUGA-SE um bom quarto pa-aa ra casal eu duaa pessoas, com

pens&o, em casa de família, rua.
Fellx da Cunha 36, TIJuca.' (37364)28
A LUGA-SE apart. ainda nâo ha-"¦ bltado. com dois quartes, sa-

la, banheiro e cosinha, com ou
sem garage. aluguel 380$: A r
Enes de Sousa 23. (47974)28

A LUGA-SE sobrodo; A rua Had-•"¦dock Lobo 151, cem duas sa-
las. tres quartes e dependência?,
450$; ver e Iníormações no pro-
prlo sobrado. (56481)23

A LUGA-SE casa estilo moderno,-"-duas salas, 3 quartos, banheiro
completo, pequeno quintal; alu-
guel-400$-e-taxas; A r. Pinto Gus-
des, 139. Muda da TIJuca.

_(62541) 28

ALUGA-SE 
novo e confortável

apartamento com dois .quartos,
duas salas e demais dependências:
fr Guapcni 21; chaves na r. Conde
de. Bonílm 22Ô; aluguel 450SOOO.

 (66510)28
A LUGA-SE, em casa de famíliaaa de' todo o respeito, uma -vaga.

para moça; A rua Haddock Lobo.
27. com bom passadlo. (37205)23

ALUGA-SE 
um ótimo predlo i

rua Almirante Gavião 35,
Had. Lobo, com 3 quartos, 2 salas,
quarto de empregados, quintal,cte. Trata-se pelo tel. 28-5713.

 (37324)28

ALUGA-SE 
a casa. da rua Duque

de Caxias 101, Vila Isabel, va-
randa, duas salas, 3 quartos, copa,
banheiro completo, garage com
quarto e grande quintal arboriza-
do. Pode ser vista das 13 As 17
horas. Varias Unhas de ônibus e
bondes. Tratar com o Sr. Osório,
48-9407, da» 7 As 16 horas, . .'

(53437)27
ALUGA-SE 

uma casa nova, com
2 grandes quartos e duas sa-

las, cozinha e banheiro completo,
por 4008, A r. Torres Homem 224.
VUa Isabel. (37477)27

ALUGA-SE 
um ótimo aparta-

mento com quatro quartos,uma sala, quartos de banho e co-
zlnha; A rua Visconde de Itamara-
ti, 114, ap. 3. A» chave» estilo nu
mesmo, por obséquio do inquilino.
Aluguel 505$. Trata-se na rua dos
Andradas, 90, armazém. (37646)27

ALUGAM-SE 
uma grande sala

de frente e um bom quarto,
tendo um grande quintal, cozinha;
etc; A rua Dr. Silva Pinto, 134..

(37836)27

ALUGA-SE 
a linda casa, estilo

bUngalow, pintada de novo,
própria pari pequena familia de
trato, A r. Eduardo Raboelra 98,
a poucos passas do n. 230 da r.
Bar&o de Bom Retiro. Preço 300$
e,.taxas. Chaves no vizinho. Tra-
tar A Praça 15 do Novembro 20,
5o and., sala 508, tel. 23-0058.

(37719)27

^PARTAMENTOS — Em
edificio a terminar de

construir, com todo o con-
forto e luxo, alugam-se des-
de já a famílias de fino tra-
to, podem ser vistos a qual-
quer hora, durante o dia,
aluguel desde 500$ a 550$.
Av. 28 de Setembro 271.
¦¦¦¦Mi (48022)27

ÇJASA EXCELENTE — Com
dois quartos, sala, cozi-

nha, banheirt completo e
ótimo quintal, Anibus e bon-
de Lins de. Vasconcelos á
porta; Ventilação e clima
ideal, 300$'inclusive as ta-
xás: á rua Vilela. Tavares
n. 342. Tel. 29-4828.

¦ ¦ ¦¦ (66374)27
M. .VUa Isabel — Aluga-se a
casa da rua Dr. SUvlo Pinto,

89, c."3. pelo aluguel de 125$, com
um quarto, Uma eala e cozinha,
fora dos cômodos. As chaves n-i
mesmo local. (43302)27

QUARTO 
Aluga-se ótimo, em

essa de família, a pessoa que
nío cozinhe. Costa Pereira. 33. —
Aldeia Camplsta. - ¦ - - (53130)27

tLA ISABEL — Aluga-se n«
rua Almirante Cândido. Brasil

antiga rua Alegre, uma casa com
3 quartos', sala, tem gas e quarto
de banho completo, as chaves ee-
t&o no n 49. (41581)27

TIJUCA

ALUGAM-SE. 
em pensAo. fami-

liar, situada em centra de
grande pomar, quartos, ótima sala
de frente e uma garage com pen-
sio de 1.* ordem; A r. Desembar-

fador 
Isldro, 63, TIJuca: telefone

8-1861. -,.,-¦¦ (66409)38

ALUGAM-SE 
salas a quartos,

grandes e pequenos: A rua
Desembargador Isldro. 61 e 99;
Tomaz Coelho. 30 e Av. Salv»-
dor de SA, 186. (37113)38

ALUGAM-SE por 450$ e 4T0»
com a» taxas, confortável» ca-

sas noras, oom tre» quartos, uma
sala, quarto de empregeda e nais
dependências: i rua Gratld&o Xb.
31 e 35. principia na rua Dr. Ota-
vlo Kelly, perto da rua Conde de
Bonfim » da ru» Uruguai, a» cha-
ve» no local, da» 13 As 18 horu.

(6634:>28

A LUGA-SE A r. Conde de Bon-¦*> ílm 740, ótima residência; pa-vlmento terreo; aluguel 4506 o ta-
xa» 20$. Chaves no ferreiro 755
da mesma rua. Trata-se pelo tel.
47-2949. (57642)28

ALUGAM-SE grando» quartos,
com pensSo, dentro de formi-

davel quinta, a dois passos dc Had-
dook Lobo, A r. Barão de Ubá 89.
tem garage.  (47965)23

ALUGA-SE quarto a casal eu
moças que trabalhem íóra;

unlco Inquilino; preço 80$; A rua
Bom Pastor, 29, c. 5. (53152)23

ALUGAM-SE 
duas grandes aa)as,

enceradas e pintadas dc no7o,
uma com agua corrente, podendocozinhar, um quarto por 70$. a cá-
sal» «em creanças. A Est. Nova da
TIJuca 260, próximo & Usina.

(62339)28
ALUGA-SE 

ótimo apartamento
com garage, grande quintal e

dependências para empregada. Alu
guel e taxas 5808: A rua Barão de
Flrass'nunga. 43, ap. 202, píoxlroo
A Praça Saenz Pefia. (41587)28

A LUGA-SE ótima residência*¦"construçSc recente e instala-
ções moderna», A rua Derbi Clubs
85. Vfer e tratar na casa 4' do
mesmo numero. Preço 4303. '

(61702)23
A LUGA-SE confortável predlo cm" centro do terreno, 2 pavlmen-tos, com 5 quartos, duas salas.

quarto fora e ótimo-quintal:- A
rua Gratld&o 107, Muda- da TIJuca,
Chaves no n. 118. Tratar A rua
Garibaldi 3. Aluguel e taxas, 800?.

(36269)23
A LUGA-SE casa acabada de" construir, com 5 quartos, ba-

nheiro» de cor, garage e Jardl.-n;A rua Iblturuna 10. (41045)33

A 
LUGA-SÉ sala com pens&o, a

casal distinto, cm oasa de pe-
quena ftamllla, A r. Fellx da Cunha
50; trocam-se referencias. ..- -¦'¦-.;¦ (37090) 23

ALUGA-SE 
excelente porão ha-

bltavel; A r. Moura Brito. 24.
TIJuca; tel. 28-6994. (48250)28
A LUGA-SE bôa morada com tr&s"¦ quartos, duas salas, qulntalzl-

nho, etc, & Av. MaracanS. Í522,
Junto A rua Radmakèr. Tl.iuca.
Informações pelo lei. 22-9941'.
Preço 5008. (42045)28

ALUGA-SE 
um andar terroo, por

350S. com 2 quartos, 3 salee,
cozinha, privada, chuveiro e quln-tal, carta de fiança, A rua' Carlos
de Vasconcelos 39. TIJuca.

(83705)28
ALUGA-SE 

um qiuarto por 1308,
a casal sem filhos. A rua Car-

lo» de Vasconcelos 39. Tijuca,
tem telefone. (62796)28

LUGA-SE um quarto por 100»,
A rua 24 de Maio 330. Rocha,

e um por 80í, A rua Aguiar 65.
TIJuca. __ (62798)38

ALUGAM-SE 
ótimos quartos ha

Pens&o Gulmar&es. A rua: Hãd.
Lobo 181, com ogua corrente, em
centro de-grande Jardim, passadlo
de primeira. (48071)28

ALUGA-SE 
no Edifício S. An-

tonlo. rua Conde .Bonílm 782.
apartamento 16, no 3o andar,

com 1 sala, 3 quartos, por 400*.
e o apartamento 6, terreo. cóm

eala e 3 quarto», por 450$, em-
bos com todo. conforto. Chaves e
informaçóe» com, o porteiro do
Edifício. ' ' ¦ (63785)38

ALUGA-SE quarto por SOS, ln-
dependente, com água • corren-

te e telefone, em casa de famtlia,
a pessoas que trabalhem fora; A
r. Haddock Lobo. 419. (48384)38

ALÜGAM-SE 
o» últimos predlot

e apartamentos acabados de
construir. Próximos a centro co-
merclal, colégios, etc., desde 0309.
Ver A eu* Had. Lobo 131 a 137.
Tratar, rua da Quitanda. 111. 4°
and. Tel. 33-3339. - (63789)28

ALUGA-SE 
ótimo quarto multo

fresco e nAo falta agua; A rua
Uruguai. 111. (66634)28

ALUGA-SE 
em casa de famllls

sossegada, quarto arejado. t
rapazes ou senhoras ou casa!
que trabalhe íóra: preço medico;
i T. Moura Brito, 38: telefont
48-5818. (37600125.

' 

' 
-- 

" 

;'_'"¦'



ÈALUÔA^B um quarto por SO»,
(*»• « outro por 95$, o cosol «cm
fcfllhos, podendo cozinhar o lavar,
& rua Aguiar 65. TIJuca. (62707)28

OÜKNAlf^DO^BRASm — -QUlNTA^FEmAVHT DE ABRTLr DE "19~40'

ALUGA-SE 
gronde quorto Indo.

pendento, com todos os como-
dldodes, pio de agua corrento o
telefone cm coso do fomllla: A
r. Conde do Bonfim, 48. (48286)28
l A LUGA-SE coso poro pequeno
&• íamillo: A r. Uruguai, 311.

(37817)28

ALUGA-SE 
aport. de luxo, A r.

Had. Lobo. 123, opart. 201,
'com duas solas, 3 quortos, terra-
iço de írente, Arco, quarto e ba-
'nheiro de empregados, com duas
entradas, por 8208, com garage
9009. Choves no farmácia Medi-
na. e trator na r. Batista dos

i Neves 28. (42112)28

ALUOA-6E 
metode de um Un-

do aport.; A r. Arlstldes Lo-
bo 44. (42070)34

ALUGA-SE 
um bom quarto com

pensão, em coso dc fomlllo de
tratamento; A r. Had. Lobo 324.
TIJuca. (48109)28

SUBÚRBIOS
CENTRAL

ALUQA-SE 
ótima caoo da rua

Honorlo, 1440, com solo, dois
quortos, banheiro com oquecedor
o g&s, cozinho com fogilo a gos,
área, etc. Aluguel 300». Tratnr
Atlos Adm. Ltd.. Av. Rio Branco
126, sola 1113. Tel. 42-6943.

(56835)30

ALUGA-SE 
o confortável predlo

novo do rua Marabá 34, com 3
quartoa, duas salas, copa, banhei-
ro compioto e fogfto a gas. Trato-
so no locol, ou no rua Dr. Garnlor
188, dos 8 os 16 hsC (Antigo J.
Olube). . (36228)30

LUGA-SE uma sala de frente
¦"*• Independente a um casol de
respeito; k r. Conde Bonfim 170

jsob. Tel. 38-3819. (53503)28
LUGA-SE um bom quorto po-

ra cosol ou solteiro, podo lo-
i var o cozinhar: á r. Fellx do
i Cunha 32. Tijuco. (48207)23

A' 
LUGA-SE esplêndido predlo com
duos solos, 5 quartos, garage e

mais dependências, próprio para
íamllla de tratamento, em lugar
saudável e de Invejável clima; rua
Rocha Miranda 77. Aluguel 575,$.
Tratar no Banco Aliança. R. da

! Alfândega 32. (62248)28

ALUGA-SE 
/-sala com pensfio, a

casal distinto, cm cosi de pc-
quena famlUa, k r. Fellx da Cunha
60; trocam-se referenclos, Tijuco.

(37090)28
LUGA-SE por 450$ em pensUo
familiar situada em centro de

grande pomar, um quarto a casal
com banhos quentes de chuveiro
grátis e pons&o de Ia ordem, &
ruo Desembargador Izidro 62, TI-
jucá. Tel. 48-1861. Aluga-se tam-
bem uma boa garage por 70$.

(37761)28
ALUGA-SE 

espoçosa residência,
com 4 ' quartos e duos solas,

toda reformada, em ótimo ponto,
á r. Baráo de Itapaglpe 585. Cha-
ves no vizinho. Preço 430$ e ta-
xas. Tratar á Praça 15 de Novem-
bro 20, 5o and., sola 508. Tel.
.33-0058, (37717)23

A PARTAMENTO — Traspassa-se
:>"¦ restante do contrato (4 me-
ses) ou íaa-se novo, de ótimo
oport. com solo, saletn, tres quar-
tos, quarto de empregado, banhei-
ro completo, bôa cozinha, etc, & r.
(Luclo de Mendonça 47, apart.
301, Edifício Cia. Internacional
de Seguros. Aluguel 630S. Perto
do Colégio Militar e Escolo Nor-
mal. (66740)28

ALUGA-SE 
a casa da rua Vital,

10. As chaves estão no 2. Trn-
ta-se na rua 13 de Molo, 47, com
o Sr. Getullo. Preço 2506.

(37122)30
LÚGA-SE~em Cachambi, A r.

Ibamarac& 73, casa IV, co»
uma solo, 2 quartos, cozinha, o»,
nheiro. Aluguel 210*000 o mais ta
taxas. As chaves- na casa II. Tra-
ta-se A r. Castro Alves 132.

(47593)30

ALUGAM-SE 
por 3008, ótimos

cosas acabadas de construir, &
rua Josó Bonifácio 53, em Todos os
Soutos, trata-se k rua do Carmo
43, sob. (57325)30

_

ALUGA-SE 
um quarto com mo-

bllla para casal de Idade ou sol-
tetros, em coso de íamllla, perto
da rua Ana Nerl; rua Tavares Fer-
relra 29, estaç&o do Rocha.

(57323)30

ALUGA-SE 
bom quarto em pre-

dio no centro de grande terreno
multo respeito, asseio, k rua Ge-
neral Belegarde 94 c. 21, Eng. No-
vo. (52821)30

ALUGA-SE 
uma boa casa com 2

quartos, 2 salas e mols depen-
denclas, aluguel e taxas, -200$; k
rua Xisto Bahia 60, Pledode. bon-
de de Cascadura. (41527)30

ALUGA-SE por 1408; k r. Mar-
quez de Queluz 25, 2" ponto

do secç&o Irajá. Chaves por favor
em fronte. Trator & r. Djalma
Dutra 34. Pilares. (52875)30

ALUGA-SE 
moderna caso de dois

pavimentos sendo no Io sola
de visita, dita de Jantar, copa,
quorto, cozinha, chuveiro e W.
C. No 2.0. 3 grandes dormitórios
e quarto de banho em cor. Gran-
de quintal, garage e telefone. Ver
e tratar & r. Jofio Felipe. 48.
Meyer. (47642)30

ALUGA-SE por 200» e 20» de to-
xas, a coso I da rua Afonso Ari-

nos 38, fundos, Meyer, com sala,
quarto, cozinha com fog&o a g&s e
banheiro com aquecedor; trator
com Oto Fonseca. Tels. 22-6147 e
29-0488. Chaves por favor uo 36.
Flador Idônea. (47036)30

ALUGA-SE 
Unda casa com todo

o conforto e fog&o a gás; alu-
guel barato; 200» e taxos; & rua
Garcia Redondo, 50; trator no 66,
Mover; bonde José Bonifácio.

(41788)30

ALUGA-SE 
o prodlo do r. 24 do

Molo, 467, com 3 quortos, duos
solos e mols dependências; tratar
no Café e Bilhares Apoio, 460;
aluguel 460$; as chaves no mes-
mo lugar, onde so trata. (47888)30

ALUOA-SE 
uma casa com quar-

to, sala e cozinha; & r. Dr.
Niemeyer 109. Engenho de Dan-
tro, carta descontada, preço 1208.

(57657)30

ALUGA-SE 
um ou dois quartos,

com pens&o, a cosol ou senho-
res do comercio, em casa de Ia-
mllla, & rua 24 de Maio 871, Enge-
nho Novo, tel. 29-3276. (41885)30

ALUGA-SE 
um ótimo aparta-

mento, por 430$, & r. Joaquim
Roso 102, Cabuçú', Lins Vasconce-
los. Chaves no local. Tratar & r.
Teofllo Ottoni 33, tel. 43-3489.

(52174)30

ALUGA-SE 
umio caso reformada

de pouco, com 3 quartos, duas
solos, cozinha, banheiro, etc, por
350», & ruo Azamor 46, cosa 2. As
chaves no local; trotar A ruo Teo-
filo Ottoni 33. Tel. 43-3489.

 (52173)30

APARTAMENTO 
terreo, com sala,

2 bons quartos, bonhelro do cór,
completo, cozinho, quarto de em-
pregada e demais dependências, k
r. Sorlono de Sousa 23 (General
Roca, esq. de Bar&o de Mesquita).
Chaves no 40. Aluguel 450S e taxos

(61275)28

APARTAMENTO 
com garage, de

frente, Independente, 5008.
Pode ser visto a qualquer hora; A
trav. Jalcóa, 24, op. 101. Ponto

.Ponto bondes Agulor-Fobrlca.
(66322)28

^PARTAMENTOS — Tiju-
ca — Alugam-se ótimos

apartamentos, 25, 25-A, 26
e 26-A, acabados de cons-
truir, com tres amplos quar-
tos e demais dependências,
inclusive espaçosa área; &
rua José Higino 237, proxi-
mo á rua Conde de Bonfim.
Preço desde 550$, incluindo
as taxas.. Informações pelos
tels. 47-3242 ou 23-0387.'(53148)28

APARTAMENTO 
—Aluga-se um

ótimo, com um» sola, 2 quar-
tos e demais dependências, A r.
Oliveira da Silvo 48. Aluguel 380S.
Trata-se no local, com o Sr. Abel.

(47573)28

ALUGA-SE 
um barracão com so-

l&o e cozinho, em cosa de fa-
mllla. 758, com luz; & r. Pompl-
Uo Albuquerque 149. Encantado.

(62283)30
ALUGA-SE pequena casa por

2003, com luz; k r. Josó Bonl-
faclo, 147. Todos os Santos.

(41533)30

ALUGA-SE quarto de3de 100S,
em cosa de pequena famlUa;

A r. José Bonifácio, 147. Todos
os Santos. (41533)30

ALUGAM-SE prédios novos: & r.
Maranhão, 151. lnformaçóes

no mesmo. •¦-•. (52738)30

ALUGA-SE 
uma casa com dois

quortos, uma sala, cozinha e
chuveiro, por 170$; k rua Bezerra
de Menezes, 230, c. I. As chaves
estão na c. II. Tratar Arua Viuvo
Cláudio, 473. (38891)30

ALUGAM-SE quarto e sala com
direito a cozinhar a g&s, a ca-

sal, senhoras ou rapais solteiro^,
por preço modleo, ã r. São Braz
113, sob., Todos os Santos, bon-
des de Cascadura. (41542)30

ALUGA-SÊ 
solo, quorto, cozi-

nho, com tanque, banheiro e
área, preço 150$; & rua Cerqueira
Daltro 276. Cascadura. (62366)30

ALUGA-SE 
& rua Guilhermina

n. 89, um predlo, acabado de
construir, tipo moderno, próprio
para famlUa de tratamento, com
3 quartos, 2 solos, cozinha, quarto
de bonho completo e garage W. C.
Independente e Instalações de pri-
meira, super-hlglenlcas. Pôde ser
visto dss 9 As 18 horas. Preço de
5008000, e . mols. Informações nó
local. (37372)30

ALULGA-SE 
casa com 2 quor-

tos, sola e cozinho; aluguel
1708: & r. Djalma Dutra, 106, En-
genho de Dentro. Pilares.

(53398)30

ALUGA-SE quarto A r. Cadete
Polônia, 88, casa 4. Estaç&o

de Sampaio. (41188)30

ALUGA-SE 
a cosa da rua Clarl-

mundo de Melo, 481, com três
quortos, duas salas e grande quln-
tal. Aluguel 3108. As chaves e tra-
tar no 400, Basar Piedade.

(42099)30
ALUGA-SE 

uma casa com dois
quartos, sola e cozinha; & ruo

Francisco Moyer, 88. Bondes Pie-
dade e Engenho de Dentro. Alu-
guel 1706. (42097)30

ALUGAM-SE 
saio e quarto de

frente com direito a Íavor e
cozinhar, em casa de três pessoas
distintos: A r. Getullo, 353, Meyer.
Bondes José Bonifácio na esquina.

(42106)30

ALUGA-SE 
uma casa com todo

o conforto; & ruo Visconde de
Santa Cruz, 65, coso IV. As chaves
est&o, por favor, na casa III.

(53383)30
ALUGAM-SE 

as casas I e III da
r. Dias da Cruz, 230, Meyer;

chaves com o encarregado; tra-
ta-se & r. do Assembléia, 19, das
15 &s 17 horas; aluguel 3008 e 30$
de taxos, (53301)30

ALUGA-SE 
o predlo 41 da rua

Francisco Manuel, com três
quartos, duos salas, etc, 300$, ln-
clulndo ss taxas. As chaves estfio
na rua 24 de Maio, 532, estaç&o do
Sampaio. (42011)30

ALUGA-SE 
uma casa com quor-

to, sala e cozinha; & rua Jo&o
Vicente, 263, Vila S; Jorge, c. VI.
Aluguel 1508, Madurelra. Trata-se
no mesma. (42012)30

ALUGA-SE 
um bom quarto; & r.

Guarablra. 28. (42031)30
A LUGAM-SE sala e cozinha lnde-•^pendente; & rua Mario Corpen-

tler, 16. Trator & rua General Cio-
rindo, 78. (42033)30

ALUGA-EE 
uma cosa de 3 co-

modos, rua Jofto Borbolho
180. Quintino. Aluguol 150, cha-
vo no 152. _ (62803)30

A 
LUOA-SB um sobrado aadda-

vol oom 4 quartos, duas sa-
los, cozinho a gaz o grande arca,
serve poro duos famílias, dando

Sreferencia 
a desconto om folha;

r. Ana Nerl 282, trote-so no
ondor terreo, lelterla. (48231)30

ALUGA-SE 
o predlo novo, por

3008, com todo conforto: & r.
Vilela Tavares 269, c. 8, Boca do
Mato. Trato-se pelo tcl. 23-2491
ou 27-7064. Quitanda 133. so-
brado. (42214)30

ALUOA-SE 
casa, com um quor-

to, uma sala & rua Florindo
8. Est. Piedade, gaitar na rua Pa-
dre Nobrega. Aluguel 1308. Flador
Idcneo. Montepio ou Caixa Bota-
Ih&o. Tratar & rua da Quitanda,
87, 1», and. Silveira. (66692)311

ALUáA-SB'por 
7008 

"e~ 
taxos, um

predlo, com dois pavimentos,
am ótimo estado da conservaç&o,
oom seis quartos, quatro salos,
tr&s varandas, duos cozinhas, duas
copas, duos solos de banho, com-
pletas, Jardim ao lado e quintal
oom reservatório dágua de emer-
gencla, poro 12.000 litros, com
bomba elétrica. Prestondo-se tom-
bem para ser sub-locado em duo^
moradias Independentes, de duos
solos o três quortos coda um».
Ver e tratar & rua Nazarlo. 36.
Sfio Francisco Xavier ou pelo te-
lefone 38-3445. Tem conduçío do
trem, bonde e ônibus a pequena
distancia. (66705)30

ALUGA-SE 
uma loja com uma

porta para negocio, limpo, pon-
to de movimento; r. 24 de Maio 400.
Estaç&o do Riachuelo. (68449)30

ALUGA-SE 
no Engenho Novo,

ótima residência, com 3 quar-
tos, duos solas, fog&o a g&s, bom
quintal, etc., k r. Frei Fabiano
13, preço 310$. Ver dos 13 &s 16
horas. Tratar á r. Senador Furta-
do 122-A. Tel. 28-3979. (37468)30

ALUQA-SE 
uma casas acabada

de construir, com tres quar-
tos, duos sales e uma boa cozinha,
banheiro completo e grande quln-
tal, á r. Botafogo 227, estação da
Pledude. Preço 330$ e mais 20S
de taxas. (37442)30

ALUGAM-SE 
duos cosas poro pe-

quena íamillo. Independente,
sendo uma de frente, proxlmo do
bondes e ônibus. Preço barato, &
r. Dr. Otávio 80, Inhaúma.

(37453)30

ALUGAM-SE 
sala, quarto e cozi-

nho, luz e aguo, 1008; & rua
Carolina, 24, Quintino Bocaiúva.
Bondes Cascadura. Carta de ílan-
ca. desconto ou Idôneo, íundos.

(62976)30

ALUGA-SE por 2608 a caso da
rua Honorlo 150, com dois

quartos, sal&o grande, cozinha e
despensa. As chaves est&o no lo-
çol. (63076)30
ALUGA-SE 

umo cosa com tres
cômodos, cozinha e mais de-

pendências, & r. Duarte Teixeira
23, Quintino Bocaiúva, 1408. cor-
to descontada em folha. (53339)30

CONDE 
DE BONFIM — Família

distinta, cede em sua residência
predlo moderno, excelente jum-
to a cavalheiro ou senhora so. —
Tel. 48-5722.  (53138)28

CASA 
moderna, qulntol orborl-

zado. Aluguel 3508. Carvalha
Vlvlm 179, c. 13. N&o é avenida,

(53348)28
ED. 

LIAR — Rua Had. Lobo 127,
apto. 201. Traspassa-se o con-

trato deste apto. com. sala, tres
auartos, 

banheiro, cozinha, varan-
a, quarto e banheiro de empre-

gada, aluguel 9008. Tratar com F.
R. de Aquino.& Cia. Ltd.; & Av.
Rio Branco 91, 6». Tel. 23-1830.(48144)28

ALUGA-SE 
o Apart. 201 da rua

Joáb Rodrigues 25, c. III, (es-
taç&o de S. Francisco Xavier), c|
saio, 3 quortos, banheiro comple-
to, banheiro poro empregados, va-
ronda, cozinha e pequena quintal.
Aluguel mensal 370$. Tcl. 23-2362

(41883)30
ALUGA-SE 

ótimo casa com dois
quartos, du.-.s salos, cozinha,

etc., bom terreno, & rua Francls-
ca Meyer 52, — 220$. (41933)30

ED. 
LIAR — S. Had. Lobo. 127,

apart, 102. com uma sala, três
quartos, 

' banheiro, cozinha «
quarto de empregado. Aluguel
650$.'Tratar com F. R. de Aqui-
no & Cio. Ltda., & Av. Rio Bran-
co 91, 6°. and. Tel. 23-1830.

(48148)28

FAMÍLIA 
de tratamento oferece

em sua confortável residênciai dois ótimos quartos com agua
corrente com pens&o a casal ou
dois rapazes'. Had. Lobo, 150.

(36647)28

PASSA-SE 
o contrato de magnl-

fica vlvenda com todas as
acomodações poro família de alto
tro tamento. Negocio urgente, pormotivo dè viagem; & rua Bóa Vis-
ta 3. Tel. 38-0994. (66668)28

QUARTO 
:— Aluga-se a meços

distintos csea de pequena ía-
mllla, & rua S. Francisco Xavier
173, proxlmo a Marlz c Barros.

(48053i28
tJUA Conde Bonílm 970, aptcTaa>5, oom sala, 2 quartos, banhei-
ro, cozinha e areo, aluguel 390»
Tratar com F. R. de Aquino &
Cia., & Av. Rio Branco 91, 6°. and.
Tel. 23-1830. (48143)28

A LUGA-SE na estaç&o do Rocha
**¦ o prodlo terreo da rua Bon-
delro de Gouvclo, 32, coni tres
grandes quartos, duas salas, fos&o
a gaz, banheira e grande quintal
por 3308 com taxas; pode sar vis-
to a quolquer hora para informa-
çóes á rua Lino Teixeira 3. Pada-
rla. Trator & r. S. Pedra 180, Tcl
43-3160. Bondo Cascadu a.

ALUGA-SE 
o predlo da rua

Franclsca Meyer 183, com 2
quortos, 2 solas, cozinho e ba-
nheiro com aguo quente _e fria.
Ver e tratar na .mesr.r., dós 8 ás
11 horos. Eng. de Dentro. '.-'• •¦•'

(53327)30
A LUGA-SÉ o predlo n. 73, daí*-rue...Chavas Plphelro, Cacham-,

bl, Meyer,. 3 "quortos, solo, etc.
Chaves no 77, preço 200» e 20» de
taxos. Trata-so a rua Figueira
129, C. 3. Tel. 48-0896. (53318)30

ALUGA-SE 
o lindo bungolow da

r. Garcia Redondo, 55, no
Meyer, ônibus Mcyer-Abollç&o e
bondes de José Bonlfoclo na es-
quina. Proço 300S e taxas. Tratar
k Praça 15 de Novembro 20. 5.°
and. sala 508. Tel. 23-0058.

(37715)30

ALUGA-SE 
em Cachambi, no

Meyer, o predlo acabado de
construir, da r. Garcia Redondo,
53, c. 2 com dois quartos, - sala,
íog&o a gaz, banheiro completo,
por 2808 e taxos; trotar & Proça
15 de Novembro 20, 5o and. solo
508 Tel. 28-0058. (37716)30

CASCADURA 
— Alugo-se coso,

por 240» mensais, k ruo Silvo
aomes 131, trotar pelo tel. 28-0260
com o Dr. Saraiva. (66410)30

MEYER 
— Aluga-se ou vende-

so boa casa do 3 quartos, duas
solas, bom quintal e inals servon-
tios; k ruo Coraçfio de Maria 426,
antiga Cordoso, bondo coohambl
na porta, 3306, (02812)30

MADUREIRA 
— Alugo-ao solo,

quarto, cozinha com luz, 135»,
a cosol sem filhos. Trav. Lopes 8,
entrar pela rua Maria Lopes 13.

(48107)30

MEYER 
— Aluga-so coso mo-

demo com 2 quartos, uma sa-
la, cozinha, banholro completo, c|
aquecedor o gas, terraço etc. Ruo
Salvador Pires 32 c. XX. Bonde J.
Bonifácio. Vêr e trotar no local

(62699)30

QUARTO, 
sola e cozinha; oluguel

130$, alugo-se para casol; rua
Alzira Valdetaro 71. E. Sampaio.

(62548)30

QUARTO 
por ,80» com direito a

cozinha e demais dependências,
aluga-se; A rua 24 do Molo 220,
Rocha. (53441)30

QUARTOS 
— 0'tlmos lndepen-

dentes — Alugam-se a solteiros
ou cosol sem filhos: & rua CearA
n. 29. Sfio Francisco Xavier.

(42073)30

QUARTO 
orejado, olugn-so em

casa de pequena família, a
pessoas decentes e sem creanças.
Tem teleíone. & rua Vítor Mel-
reles, 76. Riochuelo. (37450)30
TJOO^íA — Aluga-se por 3008,
¦"tótlma coso, & ruo Frei Pinto,
50, com dois quartos, duos sa-
los e demais dependências. As
chaves por favor no n, 48. Tra-
tar com Davld & Cia., k rua ái
Ouvidor, 71-73. (47360)30

SALA 
— Aluga-se ent cosa de ca-

sal sem filhos, a outro nas mes-
mas condições,'ou pessoas que tro-
balhem fora, r. Joaquim Rosa 100,
c|4, Lins de Vasconcelos; preço
1003¦ Unlco- Inquilino, (53287)30

TODOS 
OS SANTOS — ..Aluga-se

uma caso com dois quartos,
umo solo, cozinho, bonhelro, fo-
g&o o g&s por 230$ e 208 de taxas,
trato-se no mesmo. Augusto Nu-
nes 253, c. 3^ 153033) 30

UM 
casal sem filhos, aluga um

quarto grando, com duos Jane-
Ias c metade de uma sala a outro
cosol; tambem som filhos, 553000,
Incluso a luz; rutt Vlglano 17, cs-
quina da rua Conselheiro Galvão.
Madurelra. (66607)30
400"?! e 350s alugam-so 2 casas,^"«ÍP acabadas de construir com
todo o requisito moderno, tendo
2 quartos, quarto de vestir, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros com-
pleto, quintal, etc, & rua Lucldlo
Lago 204. Chaves no local a 100
metros da estaç&o do Meyer, bon-
des e ônibus & porta. Tratar & ruo
Buenos Aires 49, 1» ond. Tel. 23-
4276. Dr. Antonlo Gondar.

(48246)30

LEOPOLDINA

ALUGAM-SE 
apartamentos no-

vos, com sala, 2 ou 3 quar-
tos, cozinha, banheiro, etc, A rua
Noemla Nunes 741 e 863, Estrado
Engenho da Pedra 611 e 615
Chaves no 615 apart. I. Tratar &
rua S. Pedro 9, 2.° andar, das
9 as 10 ou das 16 as 17 horas.
Tel. 23-1322. (28520)31

ALUGA-SE 
o predlo da ruo Cos-

tro Alves 158, c. 9. perto do
Jordlm do Meyer, por 240$ lnclu-
eive .toxas. As chaves na caso 16.
Tratar á Praça 15 de Novembro
20'; 5.o and. sala 808. Tcl. 23-
0058. (37718)30

A LUGA-SE uma casa r.iarto, sa-" ia e cozinha granel:- quintal;& r. Souto 142. Cascadura. Alu-
guel 130$. (63479)30
A LUGA-SE por 350$ á r. Fablo*a da Luz 162. casa com dois

quartos, duas salas, copa, banhei-
ro. cozinha, grande quintal arbo-
rlsado com quarto paro empresa-
da. Choves no 164. (47927)30

ALUGAM-SE 2 cômodos lndepen-
dentes a casal sam filhos, pre-

ço 958000, com luz; r. Geobert de
Queiroz 145, fundos, E. Todos os
Santos.  (66487)30

ALUGA-SE uma casa com quo-•"tro cômodos, fog&o a gos; A
rua Conselheiro Agostinho 69, em
Todos os Santos; aluguel 2508;
as chaves estfio nos fundos. Tro-
ta-se k rua 24 de Molo 1345.

(41795)30

ALUGA-SE uma coso com dois
•**¦' quartos, sala e cozinha, á rua
Otaclllo Nunes 30, íundos, entre
Pilares e Abollç&o, aluguel 2008.

(42137)30

ALUGA-SB 
um bom quarto com

pens&o, a casol 330$, predlo
novo com quartos de bonho com
chuveiro elétrico, telefone, ence-
rado com moveis novos e moder-
nos ou sem moveis, rua Alzira
Valdetaro 5, esq. de 24 de Molo,
Est. do Sampaio, bondes Pleda-
de e Eng. de Dentro á porta.

(42077)30

ALUOA-SE 
' 

ou vende-se predlo,
Av. Suburbana 2668, lola po-

ra qualquer negocio, moradia pa-
ro ramilia, bonde k porta.

 (48070130
LUGÃ-SE sala, quarto e eml-

nha, & rua Mendes de Aguiar
n. 112, saltar na ruo Coronel Ron-
gel 196, preço 120$, (66622)30

LUGA-SE uma boa cosa, com
2 quortos, 2 salos, cozinho,

banheiro, fog&o A g&s. Jardim no
fronte, com bom quintal, sita &
rua Lins de Vasconcelos 401, car-
relra de cosas, c. I, bondes e ônl-
bus possam no frente. Boca uo
Mato. Aluguel 210$ e 20$ de ta-
xas. (53336)30

ALUGAM-SE 
saloTe quarto a ca-

sal sem íllhosl Preço 1208; á
rua Cadete Polônia, 21, Sampaio.

(53479)30

Apartamentos leES°
Alugam-se ótimos, acabados ' de
construir elo aluguel de 1603 e
203 de taxas e 2003 e 308 de taxas
com agua em abundando, g&s e
esgoto. Tratar na rua do Alto 205
— Apt. 4, com a encarregada.

(52222)30
\ PARTAMENTO — Aluga-se. de

frente, com 2 quartos, Bala e
demais dependências, multo con-
forto e completamente novo, bon-
des e ônibus Lins Vasconcelos, &
r. Raul Barroso 47. (56953)30

Apartamentos zJSt%£
gam-se ótimos acabados de cons-
truir em rua calçada com g&s,
agua em abundância pelo aluguel
de 2308 c 208 de taxas. & rua Major
Maecorènhas 54. Chaves no local.
Tratar & Av. Almte. Barroso 90,
5° and. sala 506. Tels.: 42-9898 e
42-7076. (52223)30

BOCA 
DO MATO — Clima óti-

mo, proxlmo os Águas Nazo-
reth. Passa-se contrato de 6 me-
ses, casa nova, 3 quartos, sala, co-
zinho, ótimos Instalações sonlta-
rias, bom quintal; rua Cabuçú 97,
ônibus e bondes Lins Vasconce-
los. Tél. 29-1552. (66514)30

ALUGA-SE 
uma casa acabada de

construir, com 4 cômodos
grandes, banheiro, cozinha e mui-
to terreno. Trata-se no local ou
no armazem da esquina, & rua do
Regeneroç&o 121, Bonsucesso.

(47572)31
ALUGA-SE 

coso com 5 como-
dos e bom quintal; ó r. Tel-

xelra Ribeiro 104 Bonsucesso.
(57423)31

ALUGA-SE EM NITERÓI S? r^tonff a.S,«om
a rua Visconde do Uruguai a fi mlniitnn dns hnri-us e perto dew
banhos de mar, cosas modernos acabados dc construir, com 2
quartos, sala, banheiro com ngun quente e frlii. Atlmn quintale mnls dependências. Preço 2A0S000, Inclusive taxas. Trotar & Av.
Riu llratirii. n. 110, A.° andnr, telefone 22-5713, ou n rua Santa
Clara, II. Telefone 3811, NltcTól. (C 2431) 36

ALUGA-SE 
uma caso com dois

quartos e uma sola, no Jar-dlm Hlglenopolls, em Bonsucesso.
Trata-so & r. Oeneral Caldwell 308,
apt. 3, a casa esti & dlsposlçfto
das 0 As 11 horas. (52314)31

ALUOA-SE prídlo & rua Aure-
liano Lossa 66, com duas salas,

dois quartos, bonhelro, cozinha o
pequeno qulntol, Aluguol 3208. As
chaves & mesma rua n. 68, c. III,
tratar com Holanda Maio. Tel.
22-4132. (53548)31

ALUGA-SE 
uma casa nova, com

2 quartos e umo sala, cozinha
quintal o mols comodidades. Ver
e tratar & Av. Roma 182-A. Pre-
ço 230$, Bonsucesso. (37286)31

ALUGA-SE 
boa casa com tres

quartos grandes, duas boas so-
Ias, cozinha, quarto de banho
completo, grande terraço e Unda
visto. O'tlmo para a saúde. Ruo
BorbOdO Cordeiro 39-A, Cidade
Jardim Hlglenopolls. Est. de Bon-
sucesso. Aluguel Incluídas todas
as taxas 325S. (63082)31
DONSUCESSO — Aluga-se casa*-* com quarto, sala e cozinha.
Exige-se flador, & rua Joana Fon-
toura, 129. (53409)31

CASA 
— Aluga-se uma & rua

Ib'r,% 60, transversal & Lino
Teixeira; com 2 quartos, duas- sa-
Ir:, banheiro, cozinha com fogfto
o gas e 1 grande Jardim na fren-
te. Aluguel 300S00O o mais 303 do
taxos. Tratar no mesmo local, das
8 ás 12 horas. (66362)3'.
OENHA — Aluga-se o 1.° pavl-*¦ mento do predlo do r. Leo-
poldlna Rego 866. tendo um quar-to, uma sala, cozinha, banheiro,
tanque o grando quintal. Preço
180$. Tratar no local, das 9 os 11
ou pelo tel.' 30-1720. (47345)31
fJAMQS — .Aluga-se k r. Borrei-•"¦ros, 88-A, c. 6, 2 quartos uma
sala e mais dependências. Aluguel
2203 com taxas. Chaves por fa-
vor na e. 3. (41580)31

VTGARIO 
GERAL —Alugim-S3

por 120$ e 1708, boas casai, &
r. Correia Dias 194 e 196. Infor-
mações no locil. Tratar com Davi
Sc Cia., & r. do Ouvidor 71173.

(47301)31

LINHA AUXILIAR

A LUGA-SE casa A r. Miguel•"¦Gamo, 160, com 2 quortos, sala
o demais dependências; aluguel
1903; Estaçfto Maria da Graça. LI-
nha Auxiliar. (62539)32

ALUGA-SÊ 
& rua Antonlo""di

Freitas 34, Maria da Graça, em
frento k estaç&o, sala, quarto e
cozinha, banheiro, n&o falta ogua.
Preço 2003000. (37538)32
T INHA AUXILIAR — Maria daaa Graça, aluga-ee um aparta-
mento de luxo, com dois quartos,duas salas, terraço e Jardim. Alu-
guel 2603. A pessoas de tratamen-
to. Exige-se ílador, & rua Conde
do Azambuja, 1189. (66598)32

RIO DOURO

ALUGA-SE por 130$ mensais,
na rua Honorlo do Almeida

n. 87, sala, quorto e cozinha, des-
pensa, ogua e luz Incluídos no
aluguel. Irajá. (48098)33

LUGA-SE por 1703, o-prédio
acabado de construir com dois

quartos, sola, cozinha, banheiro e
quintal, sito á rua Ferreira Can-
t&o 66, (est. de IraJA): ver a qual-
quer hora e tratar & rua S. Bento
26, 1° ond. dos 16 os 17 horos,
com o Sr. Bento. (41864)33

ALUGA-SE 
na rua Miguel Couto

32, antiga Ourives, no Io andar,
uma sala encerada e mobilada para
escritório, tel., zelodora, asseio, res-

elto e sola do espera. Tratar na
(52343)X25Ííeltooja.

ALUGA-SE 
ótimo l.o andor, com

elevador, duas sacadas paraa rua, poro quolquer nogoclo llm-
po, Junto & sopotorlo; & r, Ro-
molho Ortlg&o, 20, 1." nndar.

( 37540 )X25

ALUGAM-SE salas para
escritório a 280$ na rua

do Rosário 113, 6o andar.
(5074C)X25

ALUGA-SE uma sala paro escri-
torlo, Io ondor; & rua Io do

Morço 33. Trata-se no loja.
(36462)X25

A LUGA-SE uma boo sala paro"• ateller do costura ou cacrl-
torlo; .& Av. Rio Branco 142, 1.°
andor, tem elevador. (48066) X25

ALUOA-SE 
sala própria para es-

critorio ou alfaiate. Quitando.
193. Tel. 23-ir-80. (62970) X25

ALUGA-SE 
no centro bancário,

grande sjslfio para escritório,
aluguel 400$, & r. General Camara
26. 2° and. (42159)X25

ALUGA-SE 
uma solo de írente,

com tres sacadas, completa-
mente Independente, para escri-
torlo, dentista, etc. Rua Marechal
Florlano 167, Io and. Tem tele-
fone 23-5609. (630009)X25
ALUGAM-6E escritórios, írente**de rua, ponto central; & rua

da Assembléia 40, Io andar. Tratar
na loja. (48243) X25
piSCRITORIOS grandes e peque-¦*-i nos — Alugam-se, A rua do
Alfândega 91, Io and., como paranegocio, deposito e oficina, etc

(661842X25
ESCRITÓRIO — 280$ —

0'tima sala de frente,
muito ventilada, com ser-
viço de elevador, edificio
aberto dia c noite. Rua Teo-
filo Ottoni 110. Tels. 43-
1296 e 23-5466. (66492)X25
ESCRITÓRIO 

— Aluga-se gran-
de & rua Ouvidor 59, os cha-

ves com Antonlo, no elevador. Tra-
tar pelo tel. 22-0405. (37114)X25

GRANDE 
escritório, aluga-*>e to-

do o Io ondar, por 8003. Teo-
filo Ottoni 58. (42100)X'i5

SALAS para escritório, consulto-
rio, alfaiate ou qualquer ne-

goclo, aluga-se no Av. Possos, en-
trada pela rua Senhor dos Passos,
110, alto das Lojas Pernambuco-
nas. T . (48C76JX25

SALA 
— Aluga-se uma sola com

tres Janelas poro escritório ou
poro quolquer ramo de negocio, ã
rua Buenos Aires 79, 3o andar.

(48C97)X25

VAGAS 
— Alugam-se duos era

escritório, com telefone, llm-
peza e empregado para recados, &
r. da Misericórdia 31, sob., s. 3.

(43232)X25

ALUGAM-SE 
duas casas, uma

com quarto, solo, cozinha, w. c.
e outra com dois quartos, sola e
cozinha e w. c, & rua Cordovll
243, em Parada de Lucas, Loopoldl- A LUGA-SE casa com tres quar-na. Trata-se & rua Barão do Bom Jrx tos, duss salas e mais de-Retiro 80. , (52728)31 pendências em centro de grandeterreno com entrada para automo-
ALUGA-SE 

varejo de cigarros,
porta para quolquer negocio,

em ponto de socç&o ds bonde e
ônibus; ü r. 4 de Novembro, 2.
Ramos. (47872)31

ALUGA-SE 
boa casa, k r. Dio-

medes Trota, 300, estaç&o de
Ramos, com 2 quartos, sala e
mais dependências; aluguel 220$;
ver no local; tratar A r. General
Camara, 351. (57680)31

ALUGA-SE 
uma casa por 90$;

& r, Antonlo Rego 519, em
Olaria; as chaves no 516.

(57645)31

ALUGA-SE por 180$ a casa n. I
da rua Costa Mendes 127. com

2 quortos, uma solo e mols de-
pendências. Chaves no 129, exl-
ge-se flador comercial. (41832)31

CASCADURA 
— Ruo Cândido

Benlclo 47, aluga-se ótima e
grande sala de frente, com luz,, a
pessoas decentes, sem creanças,
lugor saudável e sossegodo.

(48111)30

ENG. 
DE DENTRO, rua Henri-

que Scheld, 7. Boas casas do
um e dois quartos, sola, banheiro,
cozinha e quintal. Desde 1703. —
Tratar & Administradora Nacional,
A rua do Ouvidor, 76. (53512)30

SALAS 
de írente — Alugam-so

duas com comunicação, agua
corrento e teleíone, em cosa de ía-
mUla; servem para costureira; tra-
ter r. Had. Lobo 419. Aluguel 200$.

¦- (48285)28

TIJUCA Aluga-se a conforta^
vel casa da rua José Hlglno,

250, oasa 17, com 3 quartos, uma
sala, quarto de empregado etc,
pintada de novo. Aluguel 380SO00— Tratar rio local com o Sr. Ro-
mualdo. (53347)28
rpiJUCA — Aluga-se & rua Con-•*¦ de de Itagual, 63, proxlmo aoTijuco Tennls Clubo, ótimo apar*
tamento de frente, com dois quar-tos, sala, quarto para empregada
e demols dependências. Trator no
local ou pelos tels. 43-1465 ou
48-5219, oom Paulo. (53474) 28
fTlIJUOA — Aluga-se caso acaba.¦*• da de construir, estilo aparta,
mento com 3 quartos, duas solos,
bonhelro completo, cozinho, W. C
para empregado, copa, despensa,
varanda, Jardim e quintal. Trav.
Afonso 14, chaves no 048, Condo
de Bonfim, aluguel 5eo$. Tratar
pelo tel. 42-2105. (42138)28

TIJUCA 
— Alugam-se duos casas

e um apartamento com todos as
comodidades para fomllla de trata-
mento. R. Marquês de Valença 67.¦  . (47868)28

ALUGAM-SE duas casas novas,"com dois quartos, uma saio,
umo soleto, varando, cozinho e
bom banheiro, aguo quente o
fria, Jordlm o quintal; Largo do
Abollç&o; k rua Francisco Zleze
n. 222, esquina de Ferreira Lei-
te, pode ser vista a qualquer horo.
T^rato-se oom o Sr. Clemente: ft
rüa Buenos Aires 66, 4o, tel. 43-
8061; oluguel 225». (41807)30
ALUGA-SE uma casa nova Jun-**• to & estaç&o do Riochuelo, A

r. Claro de Barros 35, cosa I,
com 2 quartos, duas salas, ba-
nheiro completo, fogfto a gaz, tra-
ta-se & r. D. Manuel 38. Mo-
relra. (37263)30

ALUGAM-SE quartos lndepen-¦"¦ dentes, a senhoras que traba-
lhem fora ou a casal que n&o co-
Einhe, qeu dê flador Idôneo, alu-
fuel 

80$000 cida, & r. Antonlo
ortclo 92. Engenho Novo.

A LUGA-SE casa acabada de cons**• truir, por 2308. sala, dois qual-tos; & rua Menezes Vieira, 13, cosa
2. Troto-se & ruo Honorlo, 815.

 (37183)30

ALUGAM-SE 
loja e moradia e

casas para íamllla; & r. Gul-
lherme Brlggs 1 casa 3. Pralo.
Niterói. Trata-se & r. Ouvidor 67.

(42070)30
LUGA-SE ótima cosa para ía-

mllla, 5 quartos, duas salas,
cozinha e banheiro: & r. CearA
29 casa I. S. Francisco Xavier.

(42076)30

ALUGA-SE ou vende-se a coso" do rua de S. Broz, 84, com
cinco quartos, três solas, banheiro
completo, cozinho, etc., chocara
com 22x97. Trato-se & rua Plaul,
15; » 137172)30

ALUOA-SE 
boa casa com dois

quartos, duos solos e fog&o a
g&s; oluguel 2803; & r. Almeida
Nogueira. 32, na Piedade; paraver das 7 as 18 horas e paratratar pelo tel. 28-1805. Castro.

(62533)30

ALUGAM-SE 
sala e quarto por

1408 com pens&o ou sem; & r.
Vinte e Quatro de Molo 673, c 11.

(42060)30

ALUGA-SE 
boa casa, dois quar-

tos, duas salas, etc., & rua
José Bonifácio 98, c. 5. Todos os
Santos, flador Idôneo, ver dos 8
&s 11 horas. (42038)30

ALUGA-SE 
um quarto de fren-

-te com pens&o por 200$ a
uma senhora ou senhor serio, pre-
dio novo, chuveiro elétrico, tele-
íone com ou sem moveis; & r.
Alzira Valdetaro 5. esquina de 24
de Maio, estaç&o do Sampaio.

(42078) 30

E;

ALUGA-SE 
uma casa com dois

quartos, ura grande solo e
qulntol, & rua Major Rogo 65, Ro-
mos. (53029)31

ALUGA-SE 
o predlo do rua An-

tonlo Rogo 332. As chaves no
botequim ao lado. Trotar A Av.
Rio Branco 69, 2a and. Sala 3.

(62581)31

ALUGA-SE, 
em Bonsucesso, ca-

si por 150$, com sala, quar-
to, cozinha, w. o., etc, & r. Tel-
xelra Ribeiro 79, c. IV; trato-se
com Ribeiro, & r. das Mlssóes 329,
Ramos. (53031)31

vel, preço 350$; A r. Macedo Cos-
ta'6E. Inhau'ma. Ponto dos Bon-
des e ônibus.  (62895)33

A LUGA-SE casa com sala, quar-"¦to e cozinha, agua e luz: & rua
Ferreira CantSo 235, antiga rua
Segunda. Vila Sousa. Irajá, prox.oo bonde e ônibus, preço 150$, com
fiança. (63003)33

PETROPOLIS
T>ETROPOLIS — Magnlflcamen-a te situada, aluga-so casa, mo-
bllado, com todo conforto, 5 ps.duos solas, 2 banheiros. Av. Pe-
dro I, 513. Ver dos 11 em diante.

(36865)34
PETROPOLILS 

— Aluga-se até
31 do Dezembro o belo predloda Av. D. Pedro I, 111, mobilado,

5 quartos e mais dependências,
para casal da fino tratamonto; te-
lefone 28-2303. Rio. (62794)34
pETROPOLIS — Aluga-se con-A fortovel quarto para casol, com
pensfto, & r. Marechal Deodoro 83.

(53373)34

COMPRAS E VENDAS
DE PRÉDIOS

E TERRENOS

CENTRO

™:,fflU*"i"'*J'"lBpfc,

CIDADE 
NOVA — Vonde-se

predlo da rua. Afonso Covalcan-J
II 176, hojo em lelllo pelo Jullo.
&a 17 horas. (63334)Z161
VENDE-SE 

o predlo da r. Lau-1
ro do Aroujo 139, prox. A1

Av. Salvador de SA. S. A. Bas-,
tos do Oliveira; Av. Rio Branco
114, 2.° and. (66731)2115

LAPA E OATETE

p.i-f» Laranjeiras, Sta. Teresa*-/ttW3W5Rlo Comprido, para
vender ou hipotecar predlo, Alva-
ro Silvo, Lorgo da Carioca 13116,
2°_and1 (66672)216

CATETE 
— Vende-se, em rua'

transversal, um lindo terreno, jcom 94 metres de frento, pelo i
proço de 230 centos. Trator A Av. ;
Almte. Borroso, 90, s. 1215.

(66695)1516 ,
LÕRIA — Oatete — Vende-se'
casa nova com tres quartos,

solo, banheiro qulntol o cinco ml-
nutos do Avenlda Rio Branco. —
Preço 65 contos. Trator & Av. Al-
m.rante Barroso 90 5o and. Sa-
lo 501. Das 11 &s 13 horas.

(41696)2116 <

VENDE-SE 
o terreno da r. Can-

dldo Mondes 127; trato-se dl- I
retamente com a proprietária, das
18 &s 14 horas, k r. Sfto Clftmente
158, opt. 61. (60613)Z16

FLAMENGO

RUA 
PAISANDU' — Vende-se o ;'

prodlo n. 322, podendo ser via-
to todos os dios dos 14 ás 17 hs

(53311)Z17

VENDE-SE 
ótimo aportamento

torreo. próprio para casal; k
rua Machado de Assis, 75. luz. gàs
e telefone ligados. FocU pagamen-
to. As chaves com o zelador Ml-
guel. (47919)217

BOTAFOGO

BOTAFOGO 
— Vendem-se os ca-

sas I, II e III da rua Assunç&o
40, trata-ee á ruo Mala Lacerda,
122, Estaclo de Sâ. (47929)219

BOTAFOGO 
— Vendem-se 2 pre-

dios de aportamento, um ren-
dendo 1:1008, por 85:0003; outro
rendendo 8008 por 75:000$. Tcl.
26-6082. r. Mundo Novo 28z.

 (36872) Z19
OTAFOGO — Em rua particular,
vende-se ótimo terreno sem ln-

termedlorlo. Inf. r. Alvaro Ramcs
121. (Ô3265)Z19
Ttntafnírn Ipanema, Copaçaba-OOCatOgO na Leblon, Govea,
para vender ou hipotecar proprie-
dade, Alvaro Silva. Largo do Oa-
rioca 13|15, 2°_and. (66674)Z19

COMPRA-SE 
um predlo em Bo-

tafogo ou Leme, com quatro
quartos etc. Negocio direto, ur-
gente. Cartas para 48113. na por-
tarla deste Jornal. (48113)Z19

VBNDE-SE predlo & r. Clarlsse
índio do BrasU 30, transver-

sal & r. Marquês do Abrantes, por
85 contos, com 3 quartos, duas sà- ¦
Ias e demols dependências. Ver e ¦
trator na mesma, das 14 âs 18
hora. ¦ (37201 )Z19

URCA

URCA 
— Vendem-ee dòls lotes

de terrenos na Urca, com írente
para Avenlda S&o Sebostl&o e rua
Manuel Nlobel, Juntos ou sopa-
radamente. Trator com S. A.
"Bastos de Oliveira", & Av. Rio
Branco 114, 2" and. (68730)Z19-A

GÁVEA

COMPRA-SE 
casa nas Imediações

do Central do Brasil na clda-
de, mesmo precisando obras, até
25 contos, dando 15 contos a vis-
ta, e o resto a prazo de 500$ a
mais ou terreno, respostas para
23-5702. procurar a dona do casa.

 (62761) Z12

CENTRO 
— Vende-íe na Espia-

nado do Castelo, belo. terreno
no Avenlda Beira Mar, esquina da
Avenlda Aparlclo Borges, coro à
Praça ltalla, medindo 19 x 18,
alargando-se nos fundos para 21,10
em lel&lo pelo Jullo, autorizado
pela diretoria da Caixa Economl-
ca. Informações pelo tel. 43-7837

(53531)Z12
OMPRA-SE até 60:000$ peque-
na avenida de casas para alu-

guel. Propostas para & rua Teo-
í.lo Ottoni 1, Io and., com Telxel-
ro. (66711 )Z12

GÁVEA 
— Vendo ótimos lotes di

12,16x30, em r. tronsversala s
Jardim Botânico e Marquês de S&o
Vicente. Monteiro, rua do Oarmo.
65, 4», sala 2, (37593 )Z20
/~<AVEA — Terreno

TEREZOPOLIS

ENG. 
NOVO — Aluga-se casa

poro fomllla de fino trato, com
2 quortos e saio grandes, quintal
e dependências por 240$ choves &
rua Dr. bj lom odod2odpodoa
rua Dr. Joblm 72. (53039)30

NOVO — Alúgo-se perto da
estoç&o, casa, 2203, 2 quartos,

sala, cozinha, qulntol; n&o tem
gas; r. Frei Fabiano 56, chaves na
c|l. Fone 29-1903. (36864)30

JACARE'PAaUA' 
— Aluga-se ca-

sa por 200$ com 3 quartos, 2
salas, magnlfloo banheiro, etc. &
rua Joronlmo Pinto 40. Inf.: Tel.
27-1013. (37123)30

MEYER 
— Boca do Moto — Alu-

go-se bom apartamento, com
dois quartos, uma sala, cozinho,
banheiro completo, etc, A rua VI-
leia Tavares 147, apto. 203. Tra-
tar no apto. 202. Aluguel 320$.

(43142)30

ALUGA-SE 
boa casa com duos

salas, 3 quartos, cozinha, bo-
nheiro' e quintal; A r. Urados, 663.
Bonsucesso. (53073)31

ALUGA-SE 
ótimo sobrado, com

2 salas e 2 quartos, em Bon-
suceso. Avenlda Porls 20-A; ver
no local. (36399)31

ALUGA-SE 
a bõa 

"casa 
da ruo

Latino Coelho, 38, Penha, lodo
dos bondeB, com três quartos, uma
solo, copo, cozinho, bonhelro com-
pleto, Jardim e um grande quintal.
Aluguel e taxas 2808. Tratar ao
lado com o Sr. Francisco.

(36980)31

VÁRZEA 
de Teresopolls — Alu-

g-a-se uma pequena casa mui-
to bem mobilada, com duas solas,
3 quartos e mais dependências,
quintal e Jardim. Informações pe-10 tel. 42-3962. (62851)35

NITERÓI

CENTRO 
— Vende-se o pequeno

predlo do rua Santa Maria, 2,
paro residência, hoje, ás 17 horas
em lell&o, próximo o Salvador de
Sà. (48289)212

COMPRA-SE 
coso na cidade até

25 contos, dando 15 contos á
vista e o restonte o prazo, 500$
ou mais possível ou terreno. Res-
posta para o tel. 23-5702, procu-
rar a dona da oasa. (37676 )Z12

CENTRO 
— Vende-so o bdm pre-

dio da Praça Tiradentes 42, de
dois pavimentos, esquina da ruo
Imperatriz Leopoldina. em lell&o
pelo Jullo, no ala 16, às 17 horas.
Informações pelo tel. 43-7837.

(53527)Z12
CANDELÁRIA 

— Vende-se o pre-
dio 69 dessa rua com 3 pavs.

Tratar com José Osvaldo, & Av.
Almte. Barroso 90, sala 1215.

(66558)Z12

Vende-se
o'-ultimo e lindo lote de 15x27,

lado do sombra, da rua Artur Aro-
ripe, proprietário. Tel. «««^

VENDE-SE 
y, parte do terreno

com 70 por 20 mts., com fren-
te para chamado Caminho Tuper,
desmembrado do terreno, á Es-
trado da Govea JM. em lell&o
pelo Paládio, dia 16 de Abril de
1940, as 16 horas, em seu ormazern
& ruk do Carmo 31. (47672)Z20

LEME E COPACABANA i

COPACABANA 
ou Iponemo —

Compro-se um terreno do 10 a
12 x 20 o 30. Negocio sem Inter-
medlarlos o pogapnento â visto
Preço e Informações detalhadas
para 4565. na portaria desto W!nol

(4565) Z a

COPACABANA 
— Terreno —

Vende-se com 10 metros dc
frente. Cartas para 62793. na porr.
tarla deste Jornal. (63793)Z21

ALUGA-SE 
0 confortável predlo

da P. de Icaral, 209, aluguel
650$, Incluindo taxas, chaves no
locol; trata-se no Banco Nacional
Ultramarino, k r. da Quitanda 120.

(53014)36

ALUGA-SE 
no Meyer, casa ¦ com

dois quartos, duos salos e co-
zinho; & r. Voz Comlnht 105,
aluguel 225$ as chaves no 158.
Carvoarla. Tratar & r. Castro Al-
ves 145. Meyer. (42127)30

rpiJUCA ou Rio Comprido, casa¦A gronde. preclso-se de 8 a 10
quartos, paro fam.lla de tratamen-
to. Aceita-se Traspassa-se: & ruá
Visconde de Inhaúma 55. Tel. 43-
7203. (41870)2$
rpiJUCA — Rio Comprido ou Pro-A ça da Bandeira, precisa-se de
casa até 300$. com sala, 2 quartose demais dependências. Respostas
para Brandão, pelo tel. 22-0984.

(48263)28

ALUGA-SE 
a pequena tamllla,

coso por 1008; ruo Sérgio de
Oliveira 99. E. de Osvaldo Cruz.
E. F. C. B. (41960)30

ALUGA-SE 
o predlo da rua Bor-

Ja Reis 355, dois quartos, sa-
la, cozinha e banheiro, servidos
a g&s. Trata-se & Av. Rio Bran-
co 103 2» andar, saio 7. Tel. 23-
0188. (43116)30

ALUGA-SE 
cosa com quarto, sa-

lo e cozinho o gaz; & r. JoBo
Vieira 8, Quintino Bocaiúva. Tra-
tar pelo tel. 48-9858. Fiança de
repartição. (63810)30

ALUGA-SE uma casa com aols¦cx grandes quartos, uma grandesola de Jantar, uma solo de olmo-
ço, varando, cozinho quorto de
banho completo, com entrada de
serviço Independente, preço 390$.
um ano de contrato e flador. Ver
e tratar & ruo Llna Teixeira 535A
note este numero fica proxlmo k
r. Peçanha do Silva. (62423)30

ALUGA-SE 
solo, quarto e cozi-

nha Independente a casal; &
r. General Belegarde 368, fundos.
Engenho Novo. (63266)30

ALUGA-SE 
a senhora só ou a

casal sem filhos. 1 quarto. &
r. Ana Nerl 182 c. 34. (48227)30

MADUREIRA 
— Aluga-se,

I

160»
caso com dois quartos, cozinha,

Bala, banheiro, quintal. Estrada
Marechal Rangel 643, lodo. Tratar
&. Av. Almirante Barroso 90, 5°
andor. Tel. 42-9408. Alugam-se
quartos mesmo local, 40$ e 50$.(41695)30

A LÚOAM-SE casas pequenas**¦ quartos Independentes de 50$
a 85$. Trata-se k Av. Subur-
bana 2443. Piedade. (62823)30

ALUGA-SE por 120$ cosa 8 da
Trav. Pinto Teles 12. Largo

do Camslnho. Cascadura

MEYER 
— Aluga-se ótimo pre-

dio, A rua Magalhães Couto,
175 com 4 quartos, duas solos, bo-
nheiro completo com aquecedor,
cozinha còm fog&o a gàs e gran-
de quintal por 380$ mensais. Tra-
tar A Avda. Rio Branoo 134, sala
407. Tel. 42-8921. (41799)30

MEYÊR 
— Aluga-se confortável

predlo com 3 quartos, boa sola,
varanda, banheiro completo, k rua
Caplt&o Rezende 190, com bonde e
ônibus direto a cidade. Exige-se
fiança. Trata-ee no mesmo.

(48268)30
EYER — Alugo-se umo cosa,
sola, quarto e mols um quor-

tlnho para cozinhar; & rua Ml-

fiel 
Fernandes 23, fundos. Trotar

ruo Fortuna 96, c 2. (37550)30

ALUGAM-SE 
A r. Leopoldina'

Rego, 685, armazem próprio
paro qualquer negocio e casas de
vila, acabados de construir, com
todo o conforto moderno, e por
preços módicos; trator. A rua do
Riachuelo. 139, com o proprletá-
rio, Sr. Lopes.  (65392)31

ALUGA-SE 
a caía da Av. Paris,

139, com varanda, duos solos,
dois quortos, quarto de bonho, co-
zinho e qulntol, 300$ (37639) 31

LUGAM-SE om casa do íamllla,
sala e quarto com direito a

serventia da casa; A r. Aimoré, 24.
Penha.__ (48095)31

ALUGA-SE 
sal» e quarto de

frente, a cosal sem ÍUhos ou
rapaz solteiro, em casa de íamllla
de respeito, rua Barreiras 59.

(668^)31
LUGA-SE, em Ramos, A 

"rua"~4

de Novembro, 72, c. II, com
sala, dois quartos, cozinha e bo-
nheiro, por 220$. Troto-se no lo-
col, todos os dios.- dos 14 às 16 ho-
ros. (62870)31

ICARAI' 
— Aluga-se excelente e

Incomparavei casa renovada, 4
quartos, duas salas, etc, e grande
quintal; & rua Mom de SA (LemosOunha), 580. Trato-se no arma-
aem em frente.  (37168)36

ICARAI 
— Rua Tavares de Ma-

cedo 194, c. V, por 350$, en-
trada, uma solo, dois quartos, bu-
nheiro completo, cozinha, quartofora, entrada para serviço. Tel.
36-1575. As choves no n. 191.

(57347)36

MEYER 
— Alugo-se a metade de

uma casa. com sola, quarto,cozinha a gas e mais dependen-
cias, & rua Miguel Ângelo, 63.1.
Bonde Cachambi. (42179)30

MEYER 
— Alugo-se arejado so-

brado de 3 quartos, duas gran-des solas, ampla cozinha com fo-
g&o a \fás, bom banheiro com
oquecedor. ótimo quintal, 4303000:

(62642)30' rua Dias da Cruis 110:

ALUQA-SE 
casa A r. Castro Ta-

vares, 183, Estaç&o Carlos Cho.
gas. Leopoldina. (37610)31

ALUGA-SE 
oaaa com quorto. e

sala; a r. Roberto SUva 113,
Ramos. Tel. 30-3920. (48065)31

ALUGA-SE 
ótima casa com sa-

lo, quarto e cozinha, lnde
pendente: Ar. 21 n. 55A, casa
2. 25 minutos da Faroda de Lu-
cas. (43233)31

4e50í! — Alugo-se umo ótimo co-
* ea em centro de terreno,

com 2 varandas, 3 quartos, quor-
to da empregados, 2 salos, copo,
cozinho, 2 banheiras completos,
quintal, etc. & Alameda icaral 233
c I, choves na cesa X. Trotor &
rua Buenos .Alrea 49, Io and. Tel.
23-4276. Dr. Antonlo Gondar.

(48245)36

VENDE-SE 
ôtlmo predlo de 2 pa-

vlmentos Independentes, cons-
tltulndo duss morodlas, com 2
quartos. 2 salas, etc, cm cado po-
vimento, rende pelo barato 6003,

?reço 
60 contos. Ver no locol, dos

4 ás 17 horas, rua Guapl 13,
transversal A Nabuco de Freitas.

(47579IZ12

VENDE-SE por 250:000$ 1 predlo
distante poucos metros da Av.

Passos, com armazém e mais dois
pavimentos. Trata-se A r. Gene-
ral Camara 24, loja. Peixoto &
Cia. 166716) Z12

COPACABANA 
— .Vendo por 85

contos, ótimo lote de 12X30, em
rua residencial e uma esquina de
14x30 por 160 contos. Monteiro. ;
R. doCormo.65.40,sala72.4)z3i-

IPANEMA E LEBLON

COMPRA-SE 
& vista, pequena

casa para cosal, com algum ter-
reno o perto da praia, nos bairros
de Leme, Copacabana, Ipanema e
Leblon. Preço até 90 contos ou
terreno nos mesmos bairros, até
45:000$; teleforiar para 27-0757, das
8 às 10 e dos 20 às M,*^

EBLON. Terreno — Vendo jor
40 contos, lindo lote, A rua <jí-

neral Artigo^ Junto e depois, do ¦
?redlo n. 37. proprietário Jorge
Pff" 25:3430. (62882) Z21A

BNDE-SE terreno medindo 8 x
20 metros, k rua Humberto de

Campos. Leblon, preço 20 contos.
sendo metade & vistoj. metade s
prazo. Trata-se & r. Fonseca Teles
?5. dos 12 às 15 horas;.B7a2o)ZaiA

ILHAS

ALUGA-SE 
na Ilha do Governa-

dor. umo cosa mobilada; A r.
Oleto Campeio 57. Tel. 123 no Rio
48-3388^ (47905)37

TTENDE-SE por 60:000$ um pre-
' dio; A r. Senhor dos Passos.

informações k r. General Camara
24. Peixoto ts Cio. (66717)Z12

VENDE-SE 
"üm 

bloco do 3 bons
prédios de comercio e mora-

da, em esquina de duas ruas, dà
boa renda, arca do terreno ocupo-
da pelos 3 prédios tem multo
valor por ser grande e pelo situo-
ç&o; preço 180 contos. Inf. es-
crevendo porá a Caixa Postal
S024. (62953)Z12

SANTA TERESA

SANTA 
TERESA Vende-se o •

~ pan*de*torreno da rua Jullo
Ottoni, com 86 metros de írente.
a partir do curvo até o predlo 327,
em lell&o pelo Jullo no dia 18, às
17 horos. informações pelo tol.
43-7837. (53528) Z22

ESTACIO UE SA'

ALUOA-SE 
ótimo quarto em co-

so de fomlllo, & Praia do Ban-
delra, Ilha do Governador. Inf cr-
mações tel. 57. (42051)37

SALAS PARA
ESCRITÓRIOS

ALUOA-SE 
ótima casa oom

quarto, solo, cozinha, fog&o a
gaz banheiro completo, n&o falta
agua; A Av. dos Democráticos 708
caso V. Bonsucesso. (62878)81

ALUGA-SE 
a coso da rua Car-

deso de Morais, 387, com três
quortos, duas solas, gronde quln-tal. Aluguel 30G$. Aberto dos a

(62813)30 
'&§ 

14 horas. (48198)31

ALUGA-SE 
bóa sola.de frente

com quotro sacadas, própria
poro escritório ou negocio; & ruo
Rodrigo Sllv.i. 40. Troto-se na lo-
Ja, ourives'.  (623931X25

ESTACIO 
DE SA', pequeno predlo

para renda ou residência faml-
Uar, sito A rua santa Mario 2, serA
vendido em lell&o, hoje, Quinto-
feiro, 11 do corrente, as 17 horas,
em írente ao mesmo, pelo leiloeiro
Eurico. (37599) Z13

ESTACIO 
DE SA' — Vendem-se

três lotes dé terreno. Juntos,
ótimo compra, & rua S&o Carlos,
111, 113, 115. Estaclo de Sá. Tra-
ta-ee a rua do Riachuelo. 163,
com o Sr. Simões. Tel. 22-2931.

(63489) Z13

QANTA TERESA._.  Vende-ae ea-
— sà'còm 4"comodos. Rua Oel»
dental 53, trata-secom José du
12 às 15 horas. Preço » •"»*»:
Tel. 43-3168.  (53340)Z22

SANTA 
TERESA — Vend«-èi o

grande predlo da rua Condido
Mendes 157V com 35 x 40, com duas
frentes, em lell&o pelo Jullo. no
dl» V9 ks 17 horas. Informações
«10 Ú\ 43Í7837. (58529)V25

MANGUE

ALUGAM-SE 
tres salas, em con-

Junto, para consultório medi-
co: a trov. do Ouvidor 36. Aiu-
guel 700$. (47604)X25

ALUGAM-SE 
duos salos, sendo

umo de frente grande e areja-
do para escritório ou caso comer-
ciai etc..-& r. Üruguaiana 37, 1.°
and. Tratar na loja. (53063)X25 co 114, 2." and.

¦«TENDE-SE o predlo da r. Sena-
.' dor Pompeu ns. 139 e 141.
proxlmo A r. Marechal Florlano
com 13.75 de frento por 43 do
fundos. Negocio urgente. S. A.
Bastos de Oliveira. Av. Rio Bran-
co 114. 2.°'and. (66732)Z1B

VENDE-SE 
o predlo da r& Lou-

ra de Araujo 79. proxlmo A r.
Visconde de Itau'na. EstA aber-
to, dos 8 as 11 horos. S. A.
Bastos de Oliveira; Av. Rio Bran-

. (60733) Z1S

SANTA 
TERESA — Vende-se, A

rua Bar&o de Petropolls, Jun-
to ao Largo do Franca, um bom
iírreno dl 15x40. pelo P™?,**..
10 contos. Trator com José o»-
voldo. k Av. Almte. Borro»., *>.
s. 1215. (66697 )Z33

CATUMBP

TTENDE-6I para renda o Jire-
V dio da r. Jo&o Ventura, 23,

próximo & r. Oatumbl. 1*at»r
com Bastos de Oliveira S. A.; Av.
Mo Branco 114, 2.» «g-fc^-

SAO CRISTÓVÃO
. Vende-se nes-

sa rua prédio antigo em terre-
no de 13,40 x 43,00, por 85 con-
tos. Av. Graço Aranha 43, sala 502.

JA3197JZ25

O. CRISTÓVÃO

""^^^f^^fí..
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PRÉDIOS 
na rua Emcrenclant,

próximos k 'Escola Brasileira,
precisando de reparos, vendo um
com trto quartos, duas salas, en-
trada ao lado, bom terreno com
ura barrac&o noa íundos. 43 con-
tos. Outro de esquina, com dois
quartos, duos salas e dependen-
cias. 35 contos. Outro com sala,
quartos, duas salas e dopentlon-
cias. 36 contos. Tratar com Car-
valho, & rua Figueira dc Melo, 466,
das U ka 12 horas. (48301 )Z25

S. 
Crlstov&o — Vonde-so o pre

dlo da rua Gutemburgo 85, em
lell&o amanhft, ás 16 horas, pelo
Jullo. informações pelo tel. 43-
7837. (53B24)Z23

. Orlstov&o — Vende-so o pre-
dlo para renda da rua Sao Luis

Oonzaga 241. com armaaem o so-
brado para moradia, em lell&o pe-
lo Jullo no d'.a 16, *s 16 horas.
informações polo tel. 43-7837.^

ANOHIETA 
— Vendem-se os T?<

predlos k Estrada Rto do Pau ¦"•"
(Antiga Estrada da Pavuna, ns.
188 o 194, I e II, construídas om
terrono de 40 por 115 metros, em
iollfto pelo Paládio, dia 16 do Abril
do 1040, ás 16 horas, cm seu ar.
maasm, k rua do Carmo 31;(518847)230

S. CriSlOVaO paro vonder ou
hipotecar predlos. Álvaro SUva,
xJS-jta Carioca «lia^Mg.

V33NFDE-SE 
o confortável prcdlo

da rua Marechal Aguiar 53, no
Pedregulho, próprio para rendo,
com duas moradias, podendo ser
visto a qualquer hera- Trata-se
no mesm^) (57344) Z35

ANDARAI'
í-j--.,' Grajaú, VUa Isabel,
Anudldi para vender ou hlpo-
idear psoiprledade. Álvaro SUva,

Largo da Carioca 13|15, 2o and.(666671 )Z26A
ENDE-SE uma oasa com tres
quartos, uma sal'i, cozinha.

copa e banheiro, r. França Júnior
n. 237, fica no ílm da rua Ma-
ria Amaltn; Informações pelo tel.
29-2297. Andaral. (62762)Z26

GRAJAU*

GRAJAU' 
— Vende-se k Av. Ju-

lio Furtado, ótima casa, de 2
pavimentos, com trés salas, trüs
quartos, garage, e mais dependen-
cias. Lazarl Guedes & Cia. Ltda.,
á Av. Rio Branco, 114, 7o. and.

(53188) Z26A

GRAJAU" 
— Vende-se, á rua

Campinas, ótimo terreno de
10x40. Lazarl Guedes Sc Cia. Ltda.
A Av. Rio Branco, 114, 7o. and.

(53189 )Z-6A
;T>OR 80 contos vende-se a gran-'* 

de casa e bom terreno de es-
-quina da rua Barão do Bom Re-
tiro 861 e r. Visconde de S&o Vi-
cente. Grajaú'. Bondes e ônibus

'4 porta. Ver a qualquer hora.
:. (47686) 26A

ENDE-SE no Grajaú, conforta-
vel casa cóm bela varanda, em

centro de grande terreno com dois
quartos, duas salas, banheiro e co-
zlnha por 50:0008. Aceltam-se
ofertas; & rua Rosa e SUva, 29. Vêr
das 8 ás e das 14 ás 16 horas.

(41773)Z26A

VILA ISABEL

VENDE-SE 
um bom predlo, &

r. Gonzaga Bastos 347; tratar
á r. Teodoro da SUva 235, Vila' 
Isabel. (57625) Z27

VILA 
Isabel — Vende-se o pre-

dio á r. Pereira Nunes 250,
em leil&o pelo Jullo, amanhi ás
17 horas. Inf. pelo tel. 43-7837.

(53536) Z27
TTENDE-SE ótimo predlo para re-

» sldencla própria & r. Barão
do S. Francisco Filho, proxlmo de
Maxwell, o-ssobradada, com tres
bons quartos, duas espaçosas sa-
Ias, copa, banheiro completo e
mais dependências, com tarreno
lateral e fundos que mede cerca
de 10x35, por 45:0008, em bom es-
tado. Tratar k r. Ouvidor 169,
sala 120, l.o and. (53537)Z27

ALUOA-SE 
ou vendo-se um pre-

dlo grande, altos e baixos e
garage; á r. Bar&o do Bom Re-
tiro 414. Ver no local e tratar &
r. Mena Barreto 00. Tel. -fl-652*.

(42055)Z30

OOHA — Vende-se um lindo' terreno nivelado, pronto a cons-
trulr, bom om frento k estaç&o do
iíücIki, a 0 minutos da cldodo polo
trem elétrico, com 4 Unhas do bon-
des, 6 do ônibus o auto lotação.
Rua lntolramonto nova, com ôtl-
mo calçamento, ftgua, luz, ga» e
esgotos. N&o 6 forelro. Tratar com
o proprietário, r. da Carioca, 64,
loja, das 16 ka 18 hs. (00768)Z30

CAMPO 
GRANDE — Predlos &

rua Dr. Augusto do Vasconce-
los ns 41. 43, 45 e 47, Instalação
frigorífica com entrada pelo n. 43,
barracões e terreno; k rua Engo-
nhelro Trindade ns. 13 o s|n.,
junto a este. Vendem-se em lei-
l&o no dia 26 do corrente, ás 15
horas, pelo Paládio, em seu arma-
zem; á rua do Carmo 31, autori-
zado pelo liquldatario da massa
falida de Florindo VUa Ferreira.

 (47628) Z30
OMPRA-SÍS casa pequena de
Engenho de Dontro para ba lxo

era rua calçada pagando-se dois
terços á vista, sem intermediários.
Propostas para 48-9407, das 7 as
16 horas. Sr. Osório. (53438)Z30

COMPRO 
casa com dois quartos

e mais dependeclas, atè a quan-
tia de 30:000$, dando 20:000* "de
entrada « o restante conformo so
combinar. Bairro do Eng. Novo,
até Cascadura. Cartas para J. San-
tos. Rua Joai 34. Vaz Lobo, Ma-
durelra. (52793) Z30

CASA 
— Vonde-se, 10:0008, uma

de solida construçfto, com duas
salas 2 quartos, cozinha, etc.
agua e luz, á rua Serra Pulquerlo
44, bem perto da estaç&o de Olin-
da; as chaves defronte, no 45, com
o Sr. Soares, onde se trata.

(42168)Z30
ASA — Vende-se om Quitlno
Bocaiúva, proxlmo á Escola 16

á rua Tacllla 18, tem agua, luz, 6
cômodos, terreno 10x85: trata-se
dlreç&o acima ou com Cardoso, a
rua Marquês de Sapucal 1-51, loja.
Tel. 22-5991. (37561) Z30

DERBY 
CLUBE — Vendo nesta

rua, ótimo predlo com 3 quar-
tos duas salas, cozinha e banhei-
ro completo. Preço 75 contos. Tra-
tar com Gomes Pereira, 34 Rodri-
eo SUva. 3° andar," sala 305."^ (53341)Z30

ENG. 
DE DENTRO — Vende-se

uma vila, com cinco casas, óti-
ma renda, e com terreno para
construir outras cinco. Ver & rua
Venanclo Ribeiro, 26. Tratar A
rua Lucinda Barbosa, 47. Preço
68 contes. (62905)Z30

ENCANTADO 
— Vendom-se dois

bons predlos & rua Cruz e Sou-
sa 172 e 174, em lell&o pelo Jullo
no dia 19, ás 16 horas. Informa-
çôes pelo tel. 43-7837.,^.^

ENGENHO 
NOVO — Vende-se o

terreno da rua Sousa Barros
n. 193, medindo cerca de 6 x 55,
espolio, em leilão pelo Jullo no
dia 15, âs 16 horas. Informações
pelo tel. 43-7837. (53530)Z30

ENGENHO 
DE DENTRO — Ven

do-se o moderno o elegante
predlo da Avenlda Suburbana
n. 2.122, em cimento armado, em
lelláo pelo Jullo no dia 17, ás 17
horas. Informações pelo tel. 43-
7837. _* (53526)Z25

ENGENHO 
NOVO — Rua Vel-

na de Magalhães, vende-se ma-
gnlflca vlvenda, em centro dc ter
reno, com 21x43, com 3 ótimas
salas 4 quartos, sal&o de banho
completo, todo de côr; grande co-
zlnha, garage e 2 quartos para
empregados. Lazarl Guedes & Cia.
Ltda., I AV. Rio Branco.3U4,z7o.

MEYER 
— Vendo, ótima resl-

dencla & rua Carollna Santos,
com terreno de 60x63. Preço 180
contos. Tratar com Gomes Perel-
ra 34, Rodrigo Silva, 3° andar, sa-
la 305. (53341 )Z30

TIJUCA

ALTO 
da Bôa Vlsta — Vende-se,

perto do Jardim, casa nova. de
esquina, centro de terreno 30x46.
Preço 260 contos, facilitando-se
metade a longo prazo. Informa-
çôes tel. 47-0577. (5S388)Z28

HAD. 
LOBO — Vendo um gran-

de predlo k rua Dr. Sattamlnl
— Tratar com SUva. & rua 7 de
Setembro 134, base 170 contos.
Renda 22:2003 anuais, n&o atendo
a corretores. (47961)J52B

PALACETE 
— Praça Saenz Pe-

na 61. Vende-se ótimo edifl-
oio com sete quartos, seis salas e
mais dependências, preço 190 con-
tos. Informações k Praça Saenz
Pena 15. Ferragens. (53100)Z28

TERRENO 
NA TIJUOA — Ven-

de-se bom lote com 380,0ms2.,
na Avenlda Maracanã, proxlmo &
rua Conde de Bonfim, na Muda da
Tijuca. Informações a rua México
n. 90, lola. Lowndes Sc Sons.

(42046) Z28
Tiilira Alto da Bôa Vista, para.-.-jui-a vender ou hlpo te car
nredlos e terrenos, Álvaro SUva.
Largo da Carioca 13|15, 2° and.

(66673) Z28

VENDE-SE 
terreno 10 x 15, es-

quina da rua Ernesto Sena, com
Henrique Fleluss, ponto final dos
bondes Agular-Fabilca. Tratar
com o Sr. Adolfo, rua Frei Caneca
177, sob. (52001IZ28

VENDE-SE 
um belo predlo, dois

pavimentos, linda instalação
te banho. Em cima três quartos
grandes, rodeados de Janelas, ter-
raço ladrllhado, sala de írente. Em
baixo, lindíssima sala de visitas,
¦ala de Jantar, cozinha, saleta, lln-

, da varanda ladrllhada em toda a
extens&o do predlo,' garage, dois
quartos para criados, centro de
terreno, Jardim, arvores frutíferas,
terrenos de 15 metros de frente,
muitos fundos, terreno onde exis-
te o predlo e esquina de 2 ruas as-
faltadas. O terreno só foi avalia-
do em 120:0008 e o predlo em
95:000*. Vende-se tudo: 95:500*.
Pode ser visto hoje e todos os dias
na rua Pareto, 36, canto da rua
Almirante Cotí__rane, perto da Pra-
ça Saenz Pefla. Pode ser visto hoje
e todos os dias. das 9 &s 17 horas.
Trata-so diretamente com o pro-
prletarlo, sem intermediários. Fo-
dem levar construtor para exame
do prédio. Bondes TIJuca, Fabrl-
¦a. Muda e Uruguai. Praça Ver-
dun, Andaral, 30 ônibus por mlnu-
to. (37627) Z28
XTENDE-SE confortável casa & r.
«v S&o Francisco Xavier 282, pro-Klmo ao Colégio Militar, com 4
Suartos, 

3 saias, banheiro, etc.
farage. Tratar na mesma, com c

proprietário, diariamente, das 13
horas em diante. (62859)Z2B
:Tr_5NDE-8E casa completamente
I V nova, com duas moradias, am-
bas com entrada Independente,
oom escada de mármore, 4 quar-tos, banheiro com todo o confor-
to, luxo, etc., tendo um quintal
para cada moradia: bondes & por-ta e a 3 minutos, a pé no Largo
da Segunda Feira, indo pela rua
Aguiar; tratar & r. Barão de Ita-
paglpe, 558, apto. 2. (66785) Z28

MEYER 
— Vendo, á rua Santos

Tltara ôtlma casa em centro
de terreno medindo 30x45. Preço
60 contos. Tratar com Gomes Pe-
reira 34. Rodrigo Silva, 3° andar,
sala 305. (53341JZ30

PIEDADE 
— Vendo-se, á r. Amo-

rim 18, casa com 3 quartos,
duas saKis e mais dependências, a
10 passos do bonde e ônibus, proço
19 contos, no local com o próprio-
tarlo. (53200) Z30

VENDE-SE 
em Bonsucesso, sve-

nlda oom 8 ótimas casos, em
estado de novas, com torreno i».ir.i
outrns 3 casas. Preço unlco
75:000$. Trai..-!-;) dos 10 ás 31 lio-
ras, k r, dns Missões 320, Ramos,
ou 43-2955, das fl l_> 11 hs., Sr.
Ribeiro. (53032) Z31

TERRENOS 
— Vondem-so á rua

Dr. Joblm 12 x 30, Junto o an-
tos do n. 49, 24,80 x 23,80 entre os
ns. 53 o 87, esquina do prolonga-
mento da.Trav. Álvaro, Eng. No-
vo, e mais tres lotes de 13,20 por
33, com 433 metros quadrados ca-
da, em frente aos ns. 89 o 101 da
mesma travessa o 12 x 32 Junto o
antes do n. 89; predlo acabado
de construir; tratar com Raullno,
& rua Ribeiro Gulmar&es 49, c. 8.
Tel. 48-1567. (48154)Z30

TERRENOS 
— Vendem-se 2 gran-

dos e magníficos, r. Aquldaban,
Boca do Mato, um dos quais pres-
ta-se para a construç&o de vila com
mais de 15 casas. Inf. 48-2581.

(62544)Z30
TERRENO 

— Mesmo em frente
k estaç&o do Rocha, a 9 mlnu-

tos da cidade, no trem elétrico, com
4 linhas de bondes, 6 de ônibus e
auto lotação. Nivelado e pronto a
construir, rua Inteiramente nova,
com ótimo calçamento, agua, luz,
gás'o esgotos. N&o é forelro. Tratar
com o proprietário, r. da Carioca 54,
loja, das 16 ás 18 horas (66767 )Z30

VENDE-SE, por motivo de via-
gem, um bungalow com cinco

cômodos, varanda, agua, luz, bonde
e ônibus proxlmo & rua Lambarl,
48. Vaz Lobo, (47899) Z30

VENDE-SE 
uma casa com trea

quartos, uma sala, varanda,
cozinha, banheiro e tanque, por
14:000$, á rua Gabriel Lisboa 22,
Irajá.  (53488) Z30

VENDE-SE 
uma easa com dois

quartos, uma sala, varanda,
cozinha e terreno para construç&o,
k r. Jardim 35, Engenho Novo.

(42042)Z30

VENDBM-SE 
dois lotes de terre-

nos, & r. Llno Teixeira 317 e
319, com 10 x 35 cada, ótimo lo-
cal para construir casa de nego-
cio; tratar com o próprio, á r. Pe-
dro Alves 239, J0__qulm Alelxo, n&o
se aceita Intermediário.

(66830) Z30

VENDE-SE 
a casa da rua D. Te-

resa 59, Engenho de Dentro.
Trata-se na mesma. (53397) Z30

VENDE-SE 
uma casa, & r. Ame-

rico Rocha 386, Marechal Her-
mes. (42053) Z30

VENDEM-SE pequenas casas pa-
ra residência própria, com fa-

cllldide de pagamento ou á vista,
a preço barato. Podendo dar ren-
da de 18 °|° liquida o no melhor
bairro do subúrbio da Central, tel,
42-4247, com Santiago, das 14 ás
18 horas. (53393)230

MADUREIRA 
— Vende-so proxl-

mo ao mercado, boa casa em
centro de terreno de 14x53, com
entrada ao lado do 3 metros. Tel.
29-5256 (66794) Z30
¦ã/rOÇA BONITA — Vende-se lote
ItJ. de terreno 10x35, ponto exce-
lente, agua e luz; ver rua Cajaiba
30 ê esquina, de ocasl&o; tratar á
Av. Mem do S& 101, botequim.

 (375892Z30
ADUREIRÃ — Pelo leiloeiro
Aíonso Nunes será vendido,

hojo, Quinta-feira, ás 17 horas,
no local, excelente terreno plano,
medindo 11,00 de frente, por
100,00 de extens&o, k rua Domln-
gos Lopes, entre os ns. 75-A e 81,
Im magnífico local, (37552)Z30

OLARIA 
— Por todo e qualquer

preço, o leiloeiro Aíonso Nunes
venderá amanhã, Sexta-feira, dia
12, ás 17 horas, em írento ao mes-
mo, excelente predlo com ampla
loja em terreno de 9,00x30,00 á
rua Dr. Nunes 88, a dois minutos
da estaç&o. (37553)Z31

O 
"TIMO predlo — Vende-se, soll-
damente construído em terreno

de 11x19 mts., Isolado, duas salas, 2
quartos e demais dependências, lu-
gar saudável. Preço 20:000*. faci-
lltando-se o pagamento; ver no lo-
cal. r. Conselheiro Agostinho 128,
Todos os Santos (atraz das Oflcl-
nas da Central). Tratar á rua do
Mercado 13, cora o Sr. Teixeira.

(57465 )Z30

PREDIO 
no Meyer — Será vendi-

do ao correr do martelo, Se-
gunda-felra, ás 17 horas, pelo lei-
loelro Cidade, & r. Venceslau 41.

(62852) Z30

TTENDE-SE um predlo á r. Ge-» neral Roca 95. TIJuca.. Tratar
a r. D. Maria 68, das 17 horas
em diante. (37454) Z28
"«¦ENDE-SE o predlo da r. Santa' * Cristina 123. proxlmo ao I/ir-
go do Gulmar&es. Está aberto
8. A. Bastos de Oliveira: Av. Rio
Branco 114. 3.o and. (63734) Z28

SUBÚRBIOS

CENTRAL

ENGENHO 
DE DENTRO — Rua

Ana Leonldla 28 — Vende-se
cms casa nova. Tratar na mesma.

13501517130

PREDIO 
25:000* — Vende-se o

bom predlo com duas salas. 3
quartos, otc, & rua Domingos Lo-
pes 40, 5 minutos da estaç&o do
Cascadura, Çampinho. Tratar na
Cia. Territorial Rlachuelo; & rua
Visconde do Inhau'ma 39. 5° an-
dar, das 12 ás 18 horas, à casa
pode ser visitada: chaves por fa-
vor no 38 c. 4. Facilltn-sa o pa-
gamento; (33519)230

ROCHA 
— Terreno, vende-se Jun-

to a Llno Teixeira, r. Gravata!,
com 9x35, por 13 contos. Tratar
r. do Carmo 68, 1° and, s|l.

(47173VZ30
RIACHUELO 

— Vende-se um ad-
mlravel torreno, nivelado, pron-

to a construir, bem em frente k
E. F. Central a 9 minutos da cl-
dade pelo trem elétrico, com 4 11-
nhas de bondes, 6 de ônibus e
auto lotação. Rua Inteiramente no-
va, com ótimo calçamento, agua,
luz, gás e esgotos. N&o é forelro.
Tratar com o 'proprietário, r. da
Carioca 54, loja, das 16 ás 18 hs.

 (66769) Z30
nEALENGO — Vende-se ótimo•"sitio com pequena casa. á rua
do Sol 88, com multo terreno, em
lell&o pela melhor oferta, pelo lei-
loelro Jullo, no dia 13, ás 14 ho-
ras, no seu armazém; k rua do
Rosário 140. Informações pelo tel
43-7837.  (53525) Z30

VENDE-SE 
ótimo predlo com

quatro quartos, duas salas, co-
zlnha a gás, banheiro e bora quln-
tal. Preço 35:000$: á rua Viuva
Cláudio, 455, Largo do Jacaré.

(53114) Z30

VENDE-SE 
ôtlma casa por 28

contos, rendendo 3008 mensais,
com dois quartos, duas salas, co-
zlnha, banheiro, etc; á rua Bor-
ges Monteiro, 165, Engenho de
Dentro. Aceita-se ofertas para 23-
2930 OU 48-9570. (47895) Z30

VENDE-SE 
uma ótima casa com

3 quartos, duas salas e demais
dependências; terreno 10x60; rua
Dr. Garnler 129. (48010)Z30

VENDE-SE 
a casa da r. Mar-

quês Leão 31, Engenho Novo,
rendendo 550$, com 5 quartos,
duas salas .porão habltavei, entra-
da para automóvel e bom quintal.
Preço 50 contos: tratar com D.
Lina, tel. 28-0689, das 10 ás 16
horas. Nfio se aceita Intermedia-
rio. (57622) Z30

VENDE-SE 
uma casa tendo 2

quartos, duas salas, agua, po-
mar, a 200 metros da estação, &
r. Comendador Soares 152. Nllopo-
Us. (37250)Z30

VENDE-SE 
uma oasa oom dois

quartos, duas salas, faquea-
da o encerado, om contro do ter-
rono com banheiro completo, por
19:000$; tr.itnr na mesma & r. Lis-
boa 126, Circular da Penha.

(53362)Z31

VENDEM-SE 
na rua Atalaia, dois

prédios, renda, 3705, ôtlma
construç&o. Trata-se & rua Sales
Gulmar&es 82. Eng. Dentro.

(36054 )Z30

VENDE-SE 
uma casa moderna

no Engenho Novo, proco 40
contos, aceltam-se ofertas; & rua
Gregorio Neves 34. Tel. 22-9392
com Vidal, (62920) Z30
\ ^ENDE-SE uma casa com tres

V quartos, duas salas, cozinha,
chuveiro, com agua e luz. Ver

o tratar no local, á r. Arai 78. RI-
cardo de Albuquerque, E. F. C.
do BrasU. (62849)Z30

VENDE-SE 
uma casa na estação

de Quintino: & r. Mendes 21,
preço 18 contos. Tel. 22-9392.
Com Vidal. (62919JZ30

VENDEM-SE 
4 casas na estaçfto

de Bento Ribeiro, preços: 9. 13,
17 e 18 contos. Faclllta-se algum.
Ver e tratar das 15 ás 17 horas,
com o Sr. Mendes, na rua Carollna
Machado 1.570, bem em frente á
ponto.  (48059)jW0
04, DE MAIO — Vende-se nesse** predlo antigo em terreno de
11,00x56,00 por 65 contos. Avda.
Graça Aranha 43, sala 502.

(53198)Z30
3:E> — Vendo-se- um ótimo

terreno medindo 8x30 &
rua Pereira de Figueiredo 68, Os-
valdo Cruz, tratar á rua do Ro-
sario 159, sob. com o Sr. Roque
Moreira. (42172) Z30

LEOPOLDINA

VTKNDEM-SE quatro casas, que* rendem por mês 675* o um
barracão rendendo 165», tudo no
mesmo, torreno do 225 metros
quadrados de írente, para edifl-
car faclllta-se o negocio. Ver e
tratar k rua Fellsbelo Freire, 446,
era Ramos, Leopoldlna,

(53498) Z31

VENDE-SE 
uma oasa com dois

quartos, uma sala, cozinha e
varanda. W. C, com agua e luz,
k rua Mararl 136. antiga 46, Braz
de Pina, preco 15 contos.

(52810)Z31

VENDE-SE 
uma pequena casa

com todo conforto, á rua OH-
veira Alvos 287, Irajá. Trato-se k
rua Tavares Guerra 20. c. 10. S.
Jofto do Merlti. (52788) Z31

LINHA AUXILIAR

VENDE-SE 
em Belfort, Linha

AuxUlar. & rua Monte Lindo
57, casa com cinco cômodos, uma
ampla varanda e outras depen-
dencias, com égua e Instalação ele-
trlca, em terreno de 10 x 40 me-
tros, arborizado com fruteiras.
Preço de ocasl&o. Ver e tratar no
local. (40762 )Z32

JACARE-PAGUA' 
— Venrtü-se lin-

do sitio, com casa, r, Iluvornva
293, proxlmo ás Estrados do Uanii-
nal e 3 Rios; tem luz elétrica, agua,
está todo plantado, panorama re-
constituinte, clima seco. Nada me-
lhor para repouso, por ser lugar
calmo e confortável, sossego o cll-
ma superior, «ó cm Jacarépaguá,
Proprietário. Av. Rio Branco 77.
30, sala 8. (02052)21

RIO DOURO

MIGUEL 
COUTO, antiga Rotlro,

— Vende-ae a quatro mlnu-
tos da estaç&o, & rua D.-Cecília,
6 lotes de 10x50, com um quarto
de tijolo o telha, rendendo 15*
Preço quatro contos. Trata-se com
Luís Pereira. Tesouraria do Minls-
terlo da Agricultura ou com ó Sr.
Fernandes, no local. (62888)Z33

VENDE-SE 
uma casinha, á rua

Luclo de Araújo 65, Irajá, se-
gunda secç&o do bonde Unha Rio
Douro, por 4:3008. (42061)Z33
"J^ENDE-SE uma cosa com todo

o conforto, com agua o luz, á
r. do Encanamento 118, Agostl-
nho Porto, ramal da Rio Douro.

(37511 )Z33

PETROPOUS

PETROPOLIS 
— Vende-se pito-

resca e encantadora proprleda-
de, em centro de grande Jardim e
flores do 30 x 160, cora trés salas,
6 quartos,' garage e mais depen-
dencias, com ou sem moveis, ln-
cluslve o automóvel. Lazarl Gue-
des Sc Cia., & Av, Rio Branco 147,
7° andar. (53167) Z34

NITERu.

CASA 
— Compra-se pequena no

subúrbio da Leopoldlna até
Olaria e perto de condução; ln-
formações pelo tel. 26-5207.

(666323)Z31

CASA para grande família, ven-
de-se uma, r. Miguel ¦ Bornler

51, Jardim Hlgienopólls. Bonsu-
cesso, faclllta-se parte do paga-
mento. Trata-so na mesma. •

52747)Z31

PENHA 
CIRCULAR — Vendo-se

uma casa grande. 8 cômodos,
própria para renda. Rende 280};
preço de ocasião. Rua Lisboa 103
— Tratar na mearaa. (62612)Z3'1

PENHA 
— Vende-se ôtlmo ter-.

reno de 12x30. rua Itaú, en-
tre os ns. 31 e 37. 12 contes, á
vlsta. Tel. 23-4037, das 9 ás 11 e
das 17 ás 19 horas. Lincoln.

(37309)Z3i

PENHA 
— Vendem-se. Juntos-ou

separadas, uma casa nova, 2
quartos, sala. etc., maia 3 quar-
tos Independentes o mais sala,
quarto e cozinha, uma casa de
madeira de lei, grande, tudo alu-
fiado, 

terreno de 30 x 50, com agua,
uz-nascente. Faclllta-se o paga-

mento: tratar & r. dó Couto 319.
 (4309DZ31

rpERRENO — Petropolls, vende-*¦ se urgente, um lote de 20-100
proxlmo ao Hotel Independência
Preço de ocasião, iratar com o
proprietário, & Av. Rio Branco
117, 3°. and. s. 316. 23-2888.

(42182) Z3i>

S. 
FRANCISCO XAVIER — Ven-

do-se ótimo terreno nivelado.
pronto a construir, bem em fren-
te ft E. Ferro Central, a 9 minutos
da cidade pelo trem elétrico, com
4 Unhas de bondes. 6 de ônibus e
auto lotação. Rua Inteiramente
nova. com ôtlmo calçamento, agua,
luz, g&s e esgotos. N&o é forelro.
Tratar com o proprltarlo. r.^da Ca-
rloca 54. loja. das 16 ás 18 horas.

(66770) Z30

VENDE-SE 
uma casa'com cinco

comodes. nor 15:00n«: A ri'*
-r-tlu da Cunha 58. (53145) Z30

PREDIO 
— Vende-se ou aluga-se.

um mimo, acabado de cons-
trulr; Estrada Braz de Pina, 987.
Tratar no local ou no 326.

(57650) Z31

COMPRA-SE 
boa casa, em cen-

tro de Jardim, trés quartos, 2
salas, demais dependências, pro-
xlmldade da Praia de Bôa Via-
gem, Flechas, Icaral, Niterói, até
60 contos. Negocio direto. Oferta
para 63506 na portaria deste Jor-
nal. (53506.Z36

VENDEM-SE, 
,em S&o Gonçalo,

casas para negocio e morada,
agua em abundância, luz eletrl-
ci e bondes & porta. Trata-se á
r. S&o Pedro 32, Niterói. •

(53027) Z36

ILHAS

VENDE-SE 
na Ilha do Governa-

dor, ótimos lotes de terrenos,
nas proximidades tíe magníficas
praias, a prazo ou a vlsta. Infor-
mações pelo tel. 42-6467, com Nilo.

(53358) Z37

VENDE-SE 
na Ilha do Governa-

dor, era prestações, duas ca-
sas, sendo uma oom quarto, sala
e varanda e outra com 2 quartos,
sala o varanda, sendo 2:000$ de
entrada, e 195$ mensais e 5:000$
o 264$200 respectivamente. Infor-
mações polo tel. 42-6467, com Nilo.

(53357) Z37

DIVERSOS
COMPRA-SE 

casa, para renda,
nos bairros de: S&o Crlstov&o.

Catumbl, Rio Comprido, Vila Isa-
bel até E. de Dentro. Paga-se A
vlsta até 22 contos. Cartas com
detalhes para Carlos, & rua do
Teatro, 5, fundos. (53328) Z

COMPRAS E VENDAS
DE SITIOS

E FAZENDAS
COMPRA-SE 

sitio ou fazendola,
melo cultivada, com agua de

nascente, n&o se aceita lnterme-
diário, eó com o próprio. Praça
Tlradentes 31, com o Sr. Costa.

(37288) Zl

CASA 
DE CAMPO — Vende-se

na Fregueziâ de Jacarépaguá,
recem-constxulda, 2 salas, 2 quar-tos, coslnha, banheiro completo,
acabamento luxuoso, ricamente
mobUada, terreno de 5.100 m2„
luz, agua ligados, casa de empre-
gados, garage: r. Gemlnlano Góes
esq. da r. Araguaia. Tratar tel.
42-1254 com Altamlro. 52762) Zl

FAZENDAS, 
sítios, chácaras,

vendemos a 10* por mês. áreas
peqenas e grandes de 1 alqueire
a 2 mil. Teiras ótimas para pas-
tagens, matas, cachoeiras o praias,
para todos misteres da lavoura,
crlaç&o ou Industria, mesmo para
imigrantes ou colonização. D&o-se
em condições especiais para paga-
mento & vlsta ou a prazo de 15
anos, 10* por m&s, nas proxlml-
dades desta capital no Estado do
Rio, -nos Municípios de Petropolls,
Parati, Angra dos Reis, Sfio Jo&o
Marco, Rio Claro, Magé, Santana
de Japulba, Frlburgo, Caplvari.
Araruama, Cabo Frio, Casemlro de
Abreu, Macaé, S&o Jo&o da Barra,
Campos, Itaperuna, Sfio Fran Is-
co de Paula, Santa Maria Mada-
lena, estas áreas est&o localizadas
em vários distritos dos municípios
acima, as vendas s&o feitas & vis-
ta ou a prazo de 15 anos nas con-
dlções seguintes: 1°. entrada lnl-
ctal de 30 °|° e o restante paga-
mento feito a 10* por més nor
cada conto de réis, no prazo Já
dito: mais Informações com J. M
Rolas, á rua Senador Dantas, 73
Rto. N. B. os preços serfio des-
de 600* por alqueire de 48.400
metros quadrados. ((63060) Zl

SITIO, 
com 8 alqueires

vende-se. ou troca-eo <
cnsa,

vende-se, ou troca-ce, om Ara-
ruama, E, do Rio. Três horns da
capital. Trata-so á rua Senador
Euseblo, 60. Tel. 43-1467. Luis.

i°üí7i_.___i
SITIO 

— Vend/_-so 1 com gran-
d<B área do terrono, com plan-tações e cosas. Tratar & -rua da

Lapa 21, das 8 ás 10 horas.
(66480)Zl

SITIO 
— Oompra-se um entre 5

e 10 alq. perto da Capital, de

Çreferencia 
Rio Petropolls ou Rio

eresopolls, sem benfeitorias. —
Preço módico. N&o sa aceitam ln-
termedlarlos. Cartas para 24992, na
portaria deste Jornal. (24992)Zl

SITIO 
— Vende-se por 2:5008000

com 286x275 metros, cosa de
morada, 3.000 pés urucú, 1.000
golabelras, pasto, agua' encachoel-
rada, a 4 klms. de Caplvarl, E. F.
L. o a 3 horas do' Rio. Tratar &
rua da Carioca 40, 2°. Tel. 22-9420.

(37580) Zl

COMPRAS E VENDAS DE
CASAS COMERCIAIS

AI/PAUATAIIIA 
— Vende-se uma

bem montada, tem moradia pa-
rá famUla; k rua Assis Carneiro
67. Piedade. (62701) Y

A RMAZEM — Bar. Tratar no Ca
**¦ íé Camões (Senador Euseblo),
n&o serve para principiante.

(47812)Y

ARMAZÉM, por motivos par-
tlculares, vende-se um no balr-

ro da Saudo, Uvro o desembaraça-
do, fazendo bom negocio. Iníor-
ma-se por favor , á r. Sacadura
Cabral 177. (62640) Y

ARMAZÉM 
— Vende-so, bom

contrato, sete anos ou tambem
se faz negocio com a parte de 1 dos
dois sócios. Informações, por fa-
vor, M. Glesta, trav. Partilhas, 32.

(62961JY
O OTEQUIM E LEITERIA — Ven-

de-52 fazendo bom negocio, com
bom frigorífico, r. Clarlmundo de
Melo 821. Quintino. (5737U.Y

BOTEQUIM 
E"ÍÃR — Vende-se

em ótimo ponto, com longo con-
trato e muito bem aíreguezado.
Nova Iguassú. E. do Rio, r. Maré-
chal Floriano 65. (62530) Y

BOTEQUIM 
— Vende-se por mo-

tlvo de outros negócios urgen-
tes, faclllta-se algum. Informa-se
4 rua Francisco Eugênio 198, com
o Sr. Luis. _ (57639)Y

BOTEQUIM 
© restaurante — Ven-

de-se fazendo bom negocio, con-
trato de 5 anos; aluguel 500$; so-
bre-aluga, 700*. Trata-se no mes-
mo; rua Senador Euseblo 210. Tel.
43-2216. (57681 )Y

BOTEQUIM 
— Casa de Pasto —

Vende-se em boas condições
e tambem se vendo só metade. —
FacUlta-se algum, faz bastante ne-
goclo; & rua S&o Crlstov&o 221,
tratar com o Sr. Gomes.

(53517)Y

BAJR 
e botequim — Vende-se

dentro do melhor trecho do
Rio, motivo do operação mellndro-
sa, boas ferias, n&o paga lrapos-
tos, para pouco capital. Inf. Had.
Lobo 192, com o Sr. Fernando.

(62815)Y

CASA 
de aves e ovos — Vende-se

no centro, ótima casa pequeno
aluguel, preço de ocasião. Infor-
mações & rua da Carioca 52, 1°
andar, sala 3. Costa. (48221)Y

AFE' Bar ou Restaurante —
Vende-ee ótimo ponto, peque-

no aluguol, preço de ocasl&o. In-
formações na rua da Carioca 62,
1° and. Sala 3, com Costa.

(48223 )Y

INDUSTRIA 
— Vende-se, de ar-

tlgos de grande consumo, ótl-
maraente localizada; em Niterói,
onde é a unlca no gênero: com
vendas só a dinheiro e sem pas-
slvo, podendo-se adicionar outros
produtos; Iníormações com Fer-
reira Braga Sc Cia., k rua S&o Pe-
dro 111, Carlos Costa & Cia., 4
rua do Acre 81. (42124) V

LOTERIAS 
— Vende-se um bai-

c&o, fazendo regular movimento
no melhor ponto da Lapa; r. Vis-
conde de Maranguape 23. (48262) Y

ÓTIMO 
café e bar — Vende-se,

preço de ocasl&o, livre e desem-
baraçado, bom movimento; Infor-
ma Sr. Osório, Largo de Santa Rita
n. 6. (53428)Y

PEQUENO 
varejo e concerto de

calçados, vende-se ôtlmo pon-
to e moradia, pouco dinheiro; &
rua General Pedra 253.

(47695)Y

FAZENDA 
em Califórnia, E. do

Rio, obrigado a vender, causa
chamada a França, entrega a
maior oferta, situada no trajeto
da estrada Nlterol-Campos, com
130 alq. geo. mim. Sede nova, pe-
dras e tijolos. Preço á vlsta 80
contos. Int. detalhadas com o pro-
prletarlo. Tel. 22-9980, para Mel-
ran. (36959)Z1

RAMOS 
— Vende-se um grupo

de tres casas, á rua MUton. In-
formações no n. 122. (62932IZ31

RAMOS 
— Vende-se o pequeno

predlo da rua Tuplnambá 21,
em le.l&o pelo Jullo, no dia 17, as
16 horas. (53535.Z"!
rpERRENO 12x30 num dos me-¦*- lhores pontos do bairro Hlgle-
nopolls (Bonsucesso). Vende-se á
vlsta. Ver á rua Ublracl lote 1158
Tratar á rua General Câmara 249.

(526833Z31
VENDE-SE 

uma cas». á r. das
Mtssõss 162, Ramos. Tratar

na mesma. '37240)Z31

FAZENDA 
— Frlburgo 150 alq.

mata, pastagens, cercada, por60 contos. Facilito. Estr. para au-
to á porta. Cartas para 48079, na
portaria deste Jornal- (48079JZ1
EiAZENDAS — Vendom-se ma-•*- gnlflcas, de crlaç&o. na me-
lhor zona do norte de S. Paulo
e Estado do Rio. 0'tlma aplica-
ç&o de capital. TVatar com José
Osvaldo, á Av. Almte. Barroso,
80. s. 1215. (66696)Zl
OITIO — Petropolls. vende-se
~ por 65 contos, pequeno sitio.
com boa casa do moradia, lugar
alto. proxlmo do Hotel lndepen-
dencla. Tratar direto oom o pro-
pretarlo. á Av Rio Branco 117. 3»
and- S.. 316. 23-2386. (421631Z1

PENSÃO 
— Vende-se no centro,

predlo do dois andares, com
15 aposentos; refeições nas mesas
e a domicilio, ótimo lucro. Tratar
pelo tel. 27-0612 por motivos es-
plloavels. (630171Y

PENSÃO 
— Vende-se puramente

familiar, no melhor ponto do
Flamengo, para mais Informações
& Av. Passos 13, com Carlos.

(62706)Y
P_-r_c__n — Vende-se por 6 con-x cnaau tog 47 & mesa> i0 ex_
ternos, marmitas. Inf. com - SUva,
Largo da Carioca 13|15, 2° and.

(66676)Y

PENSÃO 
— Vende-se ou pas-

sa-se o contrato com ou sem
mobília. Tratar & r. General Ca-
mara 275. »ob._ (53496)Y

,UITANDA — Vende-se ótimo
ponto tem moradia pequeno

aluguol, v preço de ocasl&o. Infor-
mações a rua da Carioca 52, 1°
andar, sala 3, com Costa.

(48222)Y

QUITANDA 
— Vende-se fazen-

do multo negocio, com boa
moradia o bom contrato, por mo-
tlvo de viagem, S&o Martlnho 11.

(47577) -

Q1

"tTENDE-SE com contrato ou sem* contrato, alfnlatnrla. sorvo para,
qunlqucr nogocio, não paga alu-l
guel, na Ponha Circular, rua Lobo
Junlor 08. <3«000) Y

VENDE-SE 
armozom, bar e ds-

poslto do p&o, bom Instalado,
faz bom negocio, k Praça 2 n. 1.
Vljnrlo Gerul. Informa Costa. Tel.
42-8593. _ (02288IY

^^ENDE-SE 
um café e ícstaurnn-

to, ínzendo bom negocio, fértn
do 10 a 12 contos, o motivo s?
uxpllcarft, rua Amapá 21. Preço
barato. (57369) Y

¦y-orer-s:: ur.-.» _::-.:r!a livre e* des5ml_ar»çada! á r. Buenos
Al.-ei l'50. (37722 )Y

VENDAS EM LEILÃO

VENDE-SE uma pastelaria con-
feltarla. ôtlma fregueziâ. Tra-

tar, rua S. Dlnlz 6-A, (37100)Y

Qv<Gullhermlna 188, esquina da
rua Braullo Munlz, Encantado por
motivo do doença, livre e desem-
baraçada com Impostos pagos, tem
boa freguesia e grando tem qua-
tro portas. Aluguel barato.

(48102)Y

RESTAURANTE 
— Vende-so em

bom ponto da cidade, pouco
capital. FacUlta-se. E' urgente
porque o dono n&o pôde estar
e tem que embarcar. Trata-se na
rua Catumbl 22, garage. com Sr
Santos. (62742 )Y

\r_SNDE-SE uma quitanda fazen-* do bom negocio: á rua Sena-
dor Munlz Freire, 5. (47904)12

ÊNDE-SE um bom botequim
Junto a ponto de Bento Rlbcl-

ro ou acslta-se um soclo com oln-
co anos de contrato o morada; &
rua Carollna Machado, 1570.

(53108JY

VENDE-SE 
uma quitanda em

bom ponto, com bõa fregue-
zla; & rua Figueira de. Mel», 174.

(82550)Y

VENDE-SE 
uma tamancarla na

rUa Cachambi, 354, unlca nu
bairro, licenciada e desembaraça-
da. Trata-se no local. (5313DY

VENDE-SE 
um pequeno bote-

qulm. fazendo bom negocio,
livre e desembaraçado, á r. Ge-
neral Pedra 32, proxlmo á r. Mar-
quis de Sapucal! tratar no mesmo.

(664581Y

VENDE-SE 
uma tlnturaria, fa-

zendo bom negocio, bom con-
trato; trata-so pelo tel. 28-7391.

(53080 )Y

VENDE-SE 
Instalação de bote-

qulm, uma armação, uma co-
pa, um varejo e mesas. Tratar
com Inocenclo, rua Marquês do
Sapucal 108. (66391) Y

VENDE-SE 
tlnturaria com bas-

tonto freí^iezla por motivo do
viagem; & rua Io de Março 145. 2°
loja. Beco do Bragança. (62708)Y

VENDE-SE 
um sal&o de barbei-

ro com quatro cadeiras ame-
rlcanas ou aceita-se um soclo. sa-
lflo no centro, bem locallsaáo.
Tratar á r. do Núncio 6. com o
Sr. Manuel. (47677) Y

VENDE-SE 
barato quitanda com

deposito dc pão doces e balas.
Tem moradia, rua Bar&o de S. Fe-
Ux 40. (41647 )Y

VENDE-SE 
uma quitanda bem

afreguesada e em zona, saiu-
bre, motivo do dono ter outro
negocio. Ver e tratar & rua do En-
canamento 135. Estação do Agos
tlnho Porto. E. F. Rio d'Ouro.

(47539)Y
VEN1DE-SE 

restaurante e caíé
tem bom contrato e faz bom

negocio. Informações com o Sr.
Rodrigues; á Av. Salvador de Sá
194,__Café Supremo. («200)Y

VENDE-SE quitanda; Informa-
se k i. Grão Pará, 65, bote-

qulm, com o Sr. Manuel Borges.
(37683)Y

\TENDE-SE uma plalna de 3 fa-" 
ces, ou troca-se por um des-

engrosso o desempsno de 60. Ver
e tratar com Lopes; á r. da MI-
serlcordla 124. Tel. 42-3039.

(48306)Y

SECOS 
E MOLHADOS — Ven-

de-ee em boas condições. Tra-
tar â rua Álvaro de Miranda 327.
com o Sr. Loureiro. (530002)'?

TINTURARIÃ*"— 
Vende-se a rua

Arlstldes Caire 316. Meyer; ôtl-
ma montagem e excelente fregue-
zla, ponto vistoso. Preço de oca-
slfto k tratar. (47923 )Y

TINTURARIÃ 
— Vende-se uma

bem montada, com multo bon
freguesia, faz mu.to bom negocio
Praça do Engenho Novo 6.

(37757)Y
VENDE-SE 

um botequim e leito-
ria. com Uncença de armazém

Por motivo de viagem, rua Bor-
ges Monteiro 193, Eng. de Dentro

(62282 )Y

VENDE-SE 
uma oficina do mar-

«narla. com todas as maqul-
nas precisas, moderna, ou adml-
te-se um soclo com capital, que
entenda do negocio, á rua do LI-
vramento_ 34; (57320 )Y

VENDÊ-SE 
um armazém com

quitanda, fazendo bom nego-
cio, e com moradia. Tratar & rua
Frei Caneca 97, com .Tose Moreira
Pias.  (475421Y
TJENDE-SE botequim- á rua do

» Rezende, 7. (63444) Y

VENDE-SE 
uma oficina de con-

certos de calçados, com mo-
rada para íamllla, á r. Estaclo de
S__________. (62831)Y

VENDE-SE 
um açougue no balr-

ro do Rio Comprido, bem atro-
(juezado. Inf.: á rua Campos da
Paz 237, com o Sr. Castro.

(62629)Y
VENDE-SE 

um dos melhores bo-
tequlns, venda mensal de 15 a

16 contos, tom um bora contrato,
vende-se por motivo de outros ne-
goclos; informações no deposito
da Brahma, do Meyer, com o Sr.
Fonseca ou Sr. Teoflrlo. (53273)Y

rr-U.ms — Ho)e, 17 hur__, rui c>-
marllta Meyr n. E0 — Meyer; 17
horu, rui Aíonro GavnlcanM n. 178 —
Cidade Kova, ld horas, Traveua Fer-rw n. S — Botafoso; 18,30 horoa, rua
Iranl na. CO e 82 — Circular da Pe-nha.

TEnHKNOS — lloi», U lwr__, Ate.nlda Pau!-, Machado ns. 20 e 21La»ôa Hodrlpa de Freitas: 11 hora-,, ruaDomlnffos Lopea na. 73 e 81 — Mrtdu-reira;
MOVIJ1S -

Josi n, 2G;
Hoje, 14 horaa, nia SSo

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO

AUTOMÓVEL tipo pequeno, de
particular, sem Intermediário,

compra-se a vista. Tel. 48-0664.

AUTOMÓVEIS — NOVO; f
usados vende-

mos pelos me-
nc-es preços e maiores facll-rta-
des. Compramos a -lsta e faze-
mos ótimas avaliações nas cru
cas. Náo comprem nesc vendam
seus autos sem visitar a CASA
NILO - Av. Mem de Sâ n 270

Tol. 42-6671. (C 2770)X1
AUTOMÓVEL novo multo chie•f* limouslne e econômico, dan-

do300 kllomotxos com 20 litros,
próprio para sonhora, vendo-se por12:000$ k vista ou a prestaçõescom Juros da lei; á r. Senador
Dantas 73. (63036) XI

^UTOMOVEIS NOVOS E
USADOS — Com faclli-

cinde dc pagamento c per-muta, vendem-se carros dt:
todos os tipos e marcas es-
peclalmente econômicos co-
mo D K W, Opel, Adler,
Wanderer, Ford 1933, dt:
quatro cilindros, Chevrolet,
Barata 1932, Ford, Ford V-8
1933, 1934, 1935, Studcba-
cker 1937 com mala, ótimo
estado, Furgão Ford 1931,
Ford 1940 de todos os tipos— Auto Central Ltd.; á
Avenida Mem de Sá 202.

 (53000)X1
A^LER ,]e qUatrõ cliln-

dros, 25 II. P., baratissi-
mo, ocasião. Rua do Ria-
chuelo 187. _(C_31.3)X1
TJUÍCK 1939 ConvêrsfveÜ-- por-•*¦* tas, couro mala e radio, vende-se com grande facilidade no paga-mento. Ver e tratar r. Santa Luzia786. (62840)2_1
/~lHEVROLET~Í938, 4 port__sr'sem,-/ Joelho, em bom estado de con-cervaçürO, facilidade no pagamento;ver rua Santa Luzia 786 (62835)XI
CHEVROLET 

— "Vend"e^_e-mõde"-
lo 1938 em ótimo estado. Vér

tratar com o Sr. Santos. Buenos
Aires 81, 3° and. (62865) XI

CAMINHÃO 
fechado — Vendõ^iie

um Chrysler em bom estado
por'2:2008. Ver hoje; á rua dcRezende 147. (42212)X1

TAMBORES PARA FREIOS DE OMNIBUS
E CAMINHÕES

"Novo iypo - Patente 24.070"
Mudanç* dts lones sem nova resulagem dos rollman» em £0
minutos, regulsgem methematlca apenas com o peso do cubo

no eixo estando lóra a rode e o tambor.
Concessionário do Potente de MARCOS C. MEDEIROS

Olficinas eutorizedes psra fabricação, Demonstração e vendas:
M. FERREIRA & SANTOS - Rua SanfAnna, 135 -Tel. 23-5001
ALFREDO FILHO na A Cooperativa - Estr. Braz de Plnna, 148

Teli 48-7263 ¦

(63492) 3 1

VENDE-SE 
uma boa lel(eria e

sorveteria, contrato de 8 anos,
aluguel barato, fazendo de 11 a 12
contos. Facilita-se o pagamentoou acelta-ss um soclo com pratl-ca, k r. do Engenho de Dentro 17.

(48088 )Y

VENDE-SE 
uma quitanda, com

morada, motivo de doença;
trata-se _ r. Ligia 101-A, estação
de Olaria. Preço 2:5008. (42114)Y
TTENDE-SE um bar e armazém,

» fazendo bom negocio, com boa
morada, á r. Clarlmundo de Melo
1152, Cascadura, (53314) V

VENDE-SE 
urgente, um bãr~e

caldo de cana, tipo confel-
barla. por motivo de viagem, a r.Arquias Cordeiro 598. (66623)Y
\rENDE-SE.um botequim e dev poslto de p&o, garantlndo-seuma retirada de 900$, à Estrada
Portela 595, Osvaldo Cruz.

(37486)Y¦yENDE-SE um pequeno arma-* 
gem com morada, negocio to-

do felf
pitai, ^forma-se pelo 

' 
tel.

3440.

no balcão, pequeno ca-- - - 43-
(37694)Y

Automóveis
de ocasião

FACKARD 1940 Sedan (120) de luxo, 4 portas, com
dias de uso, c|radio.

1937 Sedan de luxo, 4 portas, forrado a
couro, 6 rodas, com radio.

1932 Sedan de 4 portas, 6 pneus novos
1939 Sedan Captain, 4 portas, estado

de novo.
1937 Sedan de 4 portas, 6 cilindros,

todo revisado.
1938 Sedan de 4 portas, "Econômico"

com pouco uso.
1938 Sedan Super luxo, forrado a cou-

ro, 4 portas, ótimo estado.
1935 Sedan de luxo, 4 portas, forra-

do a couro, 6 rodas.
1937 Conversível de luxo com radio,

ótimo estado.
1936 Sedan de luxo, 7 lugares, 6 rodas,

6 pneus novos.
1938 Sedan de luxo, 4 portas, 6 rodas,

forrado a couro.
1937 Sedan de luxo, Supercharger, 4

4 portas, com radio.
1936 Sedan de 4 portas, das pequenas,

ótimo estado.
1934 Sedan de luxo, forrado a couro, 4

portas, todo revisado.
i935 Sedan de luxo, com radio, forra-

do a couro, ótimo estado.
1934 Sedan de 4 portas, reforma geral.

1935 Sedan de 2 portas, "Econômico",
4.pneus novos.

STUDBACKER1934 Sedan de luxo, 4 portas, forrado
a couro, todo reformado.

CHEVROLET 1934 Sedan de luxo, ótimo estado.
CHEVROLET 1933 Sedan 6 rodas, com mala, refor-

ma geral.
FIAT 1933 Phaeton, 7 lugares, ótima para

para praça — Rs. 1:500$000."WILLYS" novos de todos os tipos, com garantia e a
longo prazo — grande stock de legitimas peças "Willys"

AGENCIA MELO

FACKARD

PACKARD
OPEL

OPEL

REYNAUD

DODGE

DODGE

CHRYSLER!

CHRYSLER

HUDSON

GRAHAM

GRAHAM

GRAHAM

PLYMOUTÍk

PLYMOUTH
FIAT-balila

Rua Santa Luzia, 817-A
Tels. 42-7559 e 42-1422

Rua Mariz e Barros 771
Tel. 28-4133

(37708) XI

AUTOS USADOS
PASSAGEIROS

Chevrolet Sedan 4 portas
mala 39.

Chevrolet Sedan 4 portas
mala 38.

Chevrolet modelos 34- 36 - 37.
Ford Sedan 4 portas 31 - 33 -

e 37.
Ford Double Phaeton 29.
Opel Olímpia 38 4 cilindros
Wanderer Sedan 38.
Nash Sedan cjmala 37.

34

CAMINHÕES
Chevrolet Buldog 5 toneladas 38.

Chevrolet Gigante rodas duplas 38.

Chevrolet Gigante rodas duplas 34.

Ford Gigante rodas duplas 35.

Ford Furgão para entregas 29.

Ford Furgão para entregas 31.
TODAS AS MARCAS, TODOS OSTIPOS, REVISADOS E EM BOM

 FUNCIONAMENTO
VENDEM-SE COM FACILIDADE DE PAGAMENTO EM

Chindler & Adler
FILIAL DE COPACABANA

RUA SALVADOR CORREIA, 88 — Telefones: 27-1139 e 27-8893
(43093)X1 J

AUTOMÓVEIS USADOS
Evite esses dissabores diários

Compre
por um
preço sem
concorrência*
um automóvel
de classe
e pequeno
cm prestações
suaves.

COMERCIAL METROPOLITANA S/A
AGENCIA PONTIAC E OPEL

RUA 13 DE MAIO, 23
_: ¦;. 

, : ( GARAGE UNIVERSALEm Marechal Hermes: ( Estrada |ntende„te Magalhães, 1265. .
(C 3187)__1

*Á___$fflB____M3S



'JORNAL 
DO BRASIL— QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 1940 19 —•

/**HR-SL_R 1:300», capota

Pt.t

' nova, ótimo motor, freios a
olco, Double Faeton. carro peque-
no econômico, posso facilitar uma•arte. Ver i rua do Nunolo, ft. e

ratar pslo tol. 43-33111, Sr. Ota-
vio. (06S1MX*

CH-VROLE- 
102» — Vende-ae

um completaments reformado
por preço de octsi&o. Ver e tratar
com o Sr. DJalma; a rua Sete «e
setembro lia, 1" and. 153471 )Xi

C" 
HEVROLET Scdan luxo. ano 39
por 18:000$,' vendo-so a prazo

longo, de 4 portas com mala 1.300
kms., garantida de nova. Vir a
rua S. Luís Clonuaga 68. Oarage.

(48088)X1

Caminhão 
Chevrolet digante —

Vende-se barato e a prazo: rua
Uruguaiana \___ (62387) XI

("IHEVRO-ET 
4 cilindros, selo de

-"ouro, 1:600», A
re 160.

Oomes Prol-
(86669)X1

J**-firaTOO*UCT"347TT>ôrtãa, muito
*-> conservado. Vende-se. 5:000»,
V6r e tratai' A rua Buenos Alrea.
310, loja. (4778a)Xl

CHEVROLET 
1931 — Llmouslne

com quati-o portas, pneus no-
vos. tipo econômico, vendo, à Pra-
ca da Bandeja 53. Tol. 38-3680."^ (630671X1

Clube Cabriolet^. f^t
dc-se 837 em excepcional estado
Facilita-** parte. Largo do Ma-
chado 27 — Garage. (48185)XI
rhõvt*nlp* 039 -"" Partloular

xo de 4 portas, em estado de no-
vo. Largo do Maohado 37 — Oa-
rage cora o Sr. Arrlgo. (48187)XI
"T-VioirríilAr 93a ~ Vende-ae 11-»_nevroiei OTOU_-.._ _¦, qU».
tro portas toda equipada com ta-
_i moderno, oapas etc. Paolllta-se
parte. Largo do Machado 37. Oa-
rage, com o Sr¦ Arrlgo. (48189)XI

DK 
W 1939, Sedan. em ótimo

estado, particular vende com*
facilidade no pagamento; ver a rua
Santa Luzia 706. (62838) XI
T)ODGÈ — Brothcr «om

quatro portas, bem tra-
tado, condições especiais.
Tel. 22-2185. (C 3174.X1
f-aODGE 37, Sedan do 4 portas,
•-'couro, mala, vende-se com fa
allidade no pagamento; ver rua
Santa Luzia 786. (62836)X1

FORD 
EIFÊL 1938, estado de no-

vo, vendc-de com facilidade no
pagamento; ver r. Santa Luzia 786.

(63834) XI

FÍRD 
19S0 — Llmouslne. com 4

portas, quatro peneus novos,
capas, pintura, bateria, tapetes,
novos, quatro cilindros, llcenola-
do. Preço 3:500S. Ver c tratei* á
rua Buenos Aires, 210. loje. Te-
lefone 43-2315. (66519)X1

FORD 
1931, segunda aarie, 4 por-

tas. seis vidros, em bom estado,
maquina garantida, particular ven-
de urgente. Ver rua Santa Luzia
n. 786. (62837)XI

FORD 
V-8, 1937. 85 HP. Ven-

de-se, por 8 contos, á vlsta.
Ver e tratar á rua dos Arcos, 5,
com o Silvestrl. Tel. 32-7051.

(41823)X1
TTtQítD 1934 — Traspaesa-se o
•*- contrato em ótimas condições
prestações pequenas, 4 portas,
pintura da fabrica períelto esta-
do de funcionamento, negocio pe-
chincha, motivo de viagem. Vêr e

.tratar â rua General Câmara 84,',-1° and. Tel. 33-1174. Gonçalves.
(62982) XI

TntQRD — Sedan, oonverslvol de
¦a, luxo e Clube Cabriolet de m-
xo 1938.. Vendem-se em perfeito
estado. Vêr o tratar á rua EvarUo
da Veiga 124. (41517)X1

CURSO
RIO BRANCO
AVENIDA RIO BRANCO, 90 — 2.° AND.

(Esquina da rua Buenos Aires)
Sob a orientação dos professores Coman-

dante Ds Lamare S. Paulo, da Escola Naval e
Dr. Cecil Thiré, do Colégio Pedro II'. 'y -

ARTIGO 100 (maiores de 18 anos)
Aulas ministradas efetivamente pelos professores!

HISTORIA DO BRASIL — i. Melo e Sousa, do Colégio Pedro,II
HISTORIA DA CIVILIZAÇÃO — Antônio Traverao. do Cologlo

Pedro II.
HISTORIA NATURAL — Curvelo de Mendonça, do Colégio

Pedro II. m
QUÍMICA — .Sebastião Lobo, do Colégio Pedro If.
KRANCKS — Fernando Petronllho, do Colégio Pedro II.
LATIM — Fernando Barata, do cologlo redro li
FÍSICA g- De Lamare R. Paulo, da Raoola Naval e Jullo Oalper,

do cologlo Pedro II
GtEOGRAFIA — II. Segadas Viana, dn Colégio Pedro II r Orlando

Valverde, diplomado pela Faculdade d« Filosofia.
DESENHO — Jurandir Vãos Leme, do Colégio Pedro II e Emilio

Steln, do Colégio Pedra II.
MATEMÁTICA — Ceoi| Thlré, do Colégio rrdro II
INGLÊS — Osvaldo Serpa, do Instituto de Educação e E. Landau,

do Cologlo Universitário,
POKTUGUÊ — Antônio Jabcr.
CIÊNCIAS — Albert Ebert, ex-professor do Colégio Universitário,

As matricula.'- nbrem-se a 18 de Abril e as aulas começarão
a funcionar a 2 de Maio.

(37469)

PIANO 
Djckoteln novo — Ven-

de-so para pessoa de gosto;
(nollltn-i.c o pagamento: a rua
Uruguaiana, 100, (37612)X38

PIANO 
. novo e cutro — Ven-

dem-se por 900»; à r. Sena-
dor Dantas 75. Para desocupar
lugar. Casa Bolas. <___0__)X35
ÕADIÓ O. E., 3008; Lafayètte 6

vais., curtas e longas. 350S, gs-
ladeiras, fogões a óleo crü a pranto,
concerta, troca e aceita apollcrrs,
Jolaa, Slnger, escrever, material de
construç&o, ft. Viscondo do Inhaú-
ma 90, prox. Av. — Casa Darlo.
Tel,__ 43-3070, (52918) X85

RÂDIO~modernlsslmo 
de" todas

ss ondas. Vende-se por um pre-
So 

de rara, ocasião; rua da Alfan-
ega 244, soa- (41D16JX35

TDADIO Philips, ondas curta» «
¦"longas 1939, preço 6008, Cor-
rela: A rua Qeneral Caldwell 260,
1° andar, das 19 hora sem diante.
Custou 1:5008.  (57663 )X35

ADIO 1940 sam uso, por 480».
. pega o mundo, ou um possante

Pllot de seis válvulas; a rua Ba-
r&o de S&o Fellx 77, perto da Es-
trada. r («7BU.3C36
R-iHin PILOT — 7 valvs. ondasivauiu ourtas e longas, grande
força e alcance, vende-se por 650*-,
Av. Henrique valadare* 17, térreo,

__ (48055) X85

EADIOS 
de ocasf&o, últimos tipos,

toda onda, pllot, Phtloo; etc, a
50» por mês e faz trocas. Casa
Melo. Av. Marechal Floriano 221,
l.o Tel. 43-3508. . . (41784) X35

B 
"ADIOS 

usados, formidável'stoçk
'de 600 rádios, R. Ò. A. Vítor,

2508; Ergon, 2508; Q. E., 3508000;
Embaixador, 400S; Wendsor, 8008:
Midwest 8 vais., 1:300$; rua, da Al-
fandega 160, loja. Válvulas 80 «Io.

... (66790) X35
ADIO luxo, último modelo, tipo
inclinado, ondas curtas e lon-

[ras, super alto falante, pegando •»
Europa eom grande volumo. Ven-
de-se por 6508000, rua Itablra 95.
Braz de Pina, (37530)X35

VENDE-SE 
Sedan Ford 60 HP..

de duas portas, em bom esta-
do dc conservação. Ver e tratar
á r. da Conceição 148. tel, 43-
0705, com Osvaldo, (53486)XI

DKW
Vende-sa um em perfeito esta-

do. oom radio por 4:800$. Vèv e
tratar á r. Siqueira Campos 97.

(87704) XI

FORD EIFFEL
Sedan. em perfeito ostado, fa-

clllta-se o pagamento. R. S. Orls-
tovão 1216, tel. 28-6007, Costa.

(63069) XI

FORD — LUXO — 1939
Vende-se forrado a oouro, pneus

novos, 10.000. kllometros, novo.
Tel. 32-5972 ¦ _ _ (42030) XI"TÃCKARD 

DEMO
Com 20 dias de uso, comprei

por 45:000» por motivo de viagem,
vendo.com grande prejulao & vista.
Negocio urgente por obséquio tra-
tar oom Sr. Melo na rua Marlz e
Barros, 

'774. Tel. 28-4138.
(37709)X1

BICICLETAS, MOTOClÇ-_OS
ETC.

FOBD 1935, particular vende um,
Sedan de duas portas, em per-

feito estado de funclon-amento e
conservação, por preço de ocasião,
facilitando o pagamento: ver e tra- ;
tar, r. das Marrecas 21. (48231)X1

FOBD 
938 — Quauo port—lfflQ""'

HP. Vende-se. urgente, tratar
pelo tel. 27-1501. - (48299-)'XI

FOBD 
20 ou 3ÍT Sedàh duos por-

tas, bom estado, compro & vis-
ta, tel. 22-6210. iDr. Araújo.(37551) XI

FJRD 
V 8, 1937, 85 H.~ P. limou-

Slne, 4 portas, em ótimo estado.
Vende-se urgente- pela melhor
oírsrta. Ver á rua das Marrecas 37
e tratar no Ed. da "A Noite", 8o
andar, sala 810.  _ (628U):C1

FOBiD 
V 8, 1_'34, Sodan duas por-

ta3, em estado de novo. Vende-
se, negoolo do ocaalão; á rua Rla^
chuelo 128, com Fontes. (66747) XI

ÍNCÕLN 
~ZEPHYB~1939 — Com

quatro portes, radio, em pe:*-
feito é*sí_da do conservação e fun-
cionamento. Venda-se, á rua do
Lavradlo. 03. (37156)XI
T OTAÇAO — Vende-3ê um auto
¦*-' Oackland com 7 lugares «m
ótimo estado, tíe aparência c lun-
cionamento. Preço ooo?. Rua Se-
nador Muniz Freire 41. (37854)XI

LINCOLN 
ZÉPHÍR 37, Sedan 4

portas em multo bom estado,
particular vende por 15:500$. fa-
cintando o pagamento; vor r. San-
ta Luzia 783. (62839) XI

MOTIVO 
DE VIAGEM venUç-Se

Ford 1935 Sadan luxo com ra-
dio. Fonts da Saudade 87, próximo
n. rua Humaltá. Das 17 lu. ein
diante (36828) X*.
ryLDSMOBÍLE 1935 — Sadan de
v- duas portas, mala, bem consar-
vada, motivo via**em, rua das Mar-
recas 37. Tel. 42-4293, com Tebó.

(63832) XI
P_L — Vendem-se dois. tipo
1937, 7 lugares, econômicos, faz

de 8 a 9 kilometros por litro dc
gasolina. Em estado de novos. Ver-
dadelra pechincha. Ver c tratar tia
Garage Seleta, a rua dos Inválidos
n. 133. _(14593) XI

PLYMOUTH 
coupó conversível

de luxo, em estacio da novo,
todo equipado, tipo 33; vonde-se
um; ver e tratar oom Valer to; á
Av. Henrique Valadares, 154, Qa-
rage Monumental; tel. 42-2220.

(42139) XI

PASSA-SE 
contrato de Chevrolet,

1936, negocio urgente; & rua
DJalma Ulrlch, Copacabana. 27-
7874. José Bamardo. (575551X1¦pjtAÇA — Chevrolet Llmouslno
A com quatro portas com mala,
licença dc 1940, multo conservada
ano 1934, com taxi, preço de pe-chincha. Eüa Buenos Aires 202.
loja, é negocio urgente. (68516)X1

STUDBAKER 
— Coupé,- quatrolugares, 930, bem calçado, útl-

ma maquina, verfde-sr. baratisil-
mo, motivo urgente, á rua Gra-
Jaú. 242, apartJ_202._ -(53406) XI

VENDEM-SE alguns caminhões
para 2 animais, fechados, for-

radas de zinco, com 4 rodas a pre-
ço de ooasl&o. Ver e tratar & rua
Senador Furtado 61, tel. 48-3801.
___ (409781X1

ENDE-SE uma Barata Ford. ti-
po 30 em átimo estado, tal. 39-

8632_. (576011X1
¦"¦jTHNDE-SE uma Fiat llmouslne,• ? de 4 lugares.-particular. llcan-
ciada; tratar com o eletricista, na
Garage Minerva. Haddock Lobo
74- Preço baratissimo. (533261X1
TTENDE-SB um carro-berço. ent» bom estado; tratar pelo tel.
28.8378. _^  (o3303)Xl-\7-JSNDE-SE úm Ford, de passeio,¦ " de 29, 4 cilindros,, em perfel-to estado. Trata-se no Mercado
Municipal, k r. IX. 9BI10Q.

(53295)jSl¦TTENDE-SE uma llmrríusin» mar-V ca Chevrolet, tipp 1934, por 6
contes & vista; a Av. 38 de Sa-
temb***) 169. (63023) XI

D. K. W. Ano 1937.
Veifae—ie um conversível. ew_

Toutre-i*. Ce «ce. estada de novo.
Preç-i ir* "-ersISo. Vir e t-*at«r _

.ru» Sanatíor Eusebio, 410. Tsl.'*3-*S4«a, **>3109) XI

BICICLETAS 
— Vendem-se em

prestações na ADOMA, & rua
General ' Oamara 44, sob. Tel.:
23-1512. (529711X1

BICICLETAS 
desde 1008, para

homens, moças, meninas e me-
nlnos. Perfeito estado, Av. Enge-
nheiro Blohard 4-At loja.

(3678Q)X1A

BICICLETA , para çrçança, com-
pra-sò, em perfeito estado. 

'—•.

Ofertas para 43189, na portaria
deste Jornal-  (431891X1A

MOTOOIOLETAS, 
nova o oútrá

usada — Vendem-se por
1:500$, & rua Senador Dantas 75,
73 e 71.  (63038)X1A

MOTIOICLETA 
vendo uma ótl-

mo ostado de 3i/_ H- P- fa-
bricante Hercules, ver e tratar â
rua do Rezende 192, com o Sr.
Abílio. (43235 )X1-A

ÊNDE-SE um bohi triciclo çom
caixa de ferro. Vêr c tratar a

rua Conde de Bonfim, 26:, com o
Sr. Costa. (53173IX1-A

VENDÈ-SE por 32ÕS, forte blol-
clota oom pouco uso, Jã Uoen-

dada de 1940; à r. Ledd. 39. com
Neca. (48252) XIA

ANIMAIS

DQG 
ALEMÃO (Dlnamarqutjsli

Undjos cac-icrrinl.cs de pala
premiados, vepdem--re. á rua Mar»
quês de S Vicente, 431. Gsv.u.

(68627) X*

AVJUIILTURA
-___________*____»W*-_-_--_«P»-a___i»*****»*f*^__l_WI

CHOCADEIRAS 
— Vendem-se,

crladelras, por preço baratls-
slmo, & rua Senador Dantas. 75.

(63039 )X5¦¦yENDEM-SE: 
pombos-còrrelo," ótimas estirpes, patos selva-

gens perfeitamente domestlcados,
casais de gansos chineses: A rua
Itapaglpe, 225. Rto Comprido,

(378191X5

VENDE-SE 
englobada òü ei*,

partes, Importante crlaçfto de
canários de raça. Proçcs de 11-
ouldação por motivo de vlagím
Tratar ft rua de S&o Pecjr*:, 54,
oom o Sr. Otelo. (48J$5)X5

COMPRAS .DIVERSAS

Enceradeira ~ Con*p?»-s(*,
v,.^_.iu„ii. mesmo quebra»

da. paga-se bem. Tel. 42-3194.
(02305)X13

ül.JHEIRO

A juros de 9 e 10 por cento
emprestamos qualquer

quantia sob hipotecas cie
predios, mesmo cm constru-
ção. — Adianta-se dinhei-
ro para regularização de
documentos, & rua da Qul-
tanda 06,1° andar. Cunha
& Gentil. (52002)X2i

A Juros mínimos — Empresto
sob hipotecas de predios,

avenidas, apartamentos e tambem
para construções ati Meyer, a lon-
go e a curto prazo, com direito
i amortização ou liquidação an-
tes do tempo, sem, bonificação,
tambem pela tabela Prlce, solu-
ção rápida. Adianto dinheiro paraimpostos e oertidões. Tambem
compro prédios para renda. S. Bo--jelll; fr rua da quitanda, 87, Io
and. Tel. 33-4419 ou 43-7440.

(41596)33!

A Juros mínimos. Coloco 10Ó con-*t*ti.s em parcelas ds 20 paricjma, sob hlpoteoas até o Mayer,
tratar ft rua do Ouvidor, 160, 2P.
and., s. 2. liibelro.  (66591 )X21
A juros bancários ^^
cas de predios, construções e re-
construções promissórias, de co-merclantes e proprietários de 9 a
12 'Ki ao ano. Pra-co longo, J, Leão-« Praça Olavo BUoo 28, 3» and
Tel. 23^-577!. Tem elevador

(375371X21
r\I_PON_0 de 350:008 para co-•¦-'lDoar em hipotecas não aten-
do a Intermediários, negoolo di-
reto; 4 Av, Rainha Elisabeth 304— Ipanema- ' (33464)X21¦fíINfíKIRO "—:. Consegue-se _o--¦--'bre letras, Juros de apolioes,
predios, terrenos, usuírutos, fl-
nanclamentos, para abertura de
ruas, compra de prédios, otc. Ro-
iarió 185. 4° and. Correia.

(66533)X21
DINHEIRO ~ ã°b hlPotocas* ***** *¦*¦ *"-' — Procure ver as
minhas condlçeõs,* sena compro-
mlsso, antes da fazer qualquer ne-
goclo; Juros mínimos, prazo longo
oom direito a amortizar ou llqul-
dar em qualquer tempo sem
maior despesa. Adianta dinheiro,
para regularizar documentos, So-
lução rap|da, A, CÓRTEZ, Rua da
QuitE.ndft 87, 1° and. sala 1. Tel
23-e3.59 _(43121)X2!

INHH1RO — Viuva dl&pôe de
500 oontos, ompresta qualquer

quantia 'sobre predlcs, tar-renrrs e
fazendas, Juros da 8°|<*ao ano.
Cartas pRra 57619, na portaria des-
te Jojrrna*.. (573101X21
iSlíÍHÊIRÒ 

" sobií promlrtsrirlas•s«*duplloata-3 e- hipotecas, 'infor;
mações. Barbosa. Quitandi 132,
«ala_3, (481571X21

EmpreStimos.eVuen.Shr,apo0te:
«8 de prédios com rapidez. ÁlvaroSUva. Largo Ja Carloa 18115, 2»
andar, pompramos prédios e ter-
i-Çhos, (45389) X21¦ÜM-RESTO Urgente direto"300¦a- contos em uma ou mais hlpo-teoas a Juros da lei sem comissãoe não ptendo a Intermediários.
Informações pelo tel. 20-8962.*** (42146)X21

D_

HIPOTECAS 
— Empresto dlre-

lamente aos Srs. Propr(etar ossobra predios bem looallsados mes-mo em Inventario, adianto dlnhel-
ro para-ragularlsar os papeis - M
Sayor. 'Vornal do Comercio". 30sala 823. (55432)X21

EMPRESTT1MTOS
COM GARANTIA BE

APÓLICES
(Iiiros bancários)

CIA. AUREA
AV. RIO BRANCO, 138
(C'37661X21

INSTRUMENTOS PE
 WUSICA

ATENÇÃO particular vende ótl*
*-*¦ mo plano alemão da ssu uso
particular, estado de novo, oca-
slão; á r. Had. Lobo 70 c. V.

(63414) X3o
rjOMPRA-SE um piano —

Paga-se bem. Telefone:
38-4413. (47944 )X35
COMPRAM-SE 

2 planos de uso
familiar para um colégio; paga?ea bem. Tel. 32-9594. (53416)X3_5

PIANO 
— Vende-se um "G. Be-

cht-teln" de mela cauda e em
perfeito estado. Tratar: Tal. 27-
4204. _ (418571X35

PLE-BL, 
650?, em nogueira, ou-

tro? desde 50QS. Vendem-se gú-
rantldos, rua Santana 107, frente
4 Igrçjq. (374091X35

A .urn-a **a !el aem comissão,r» J'-«*«***<llr.preato de.de 5 con-tes a 550 contos por conta de di-
versos, sab predio» e construções
e terrenos, adianto dinheiro pararegularlaar os documentos. Ouvi-
dor 89, aob, sala 7, Sr.

(43145) X31

TjlAlíO alemão — Vende-rse rleo
A e superior, com armação de
metal, cordas cruzadas, 88 notas
0 8 pedals; preço de ooaslão; fa-
qilita-se p pagamento; & r. Uru-!
gualana, 10-, (375'13)X35

PIANO 
alemão, grande autor, cã-

po de metal, trás podais, ape-
nas poucos meses d? uso, ótima
oportunidade; i. rua Machado Coe-
lho, 83, Junto Haddock Lobo.(63415) X35
R.nrlin,- novos as melhores mar-nauws CM _esA9 S0Í raenaal8i
sem entrada e sem fiador. Peçauma demonstração, sem compro-
mljsos. Tel, 43-Í5895. Praç» Pio-

rlano 19, sala 33. (476731X35

RÁDIOS 
— Coticertam^se oom

garantia de um ano. Coloca-se
ondas curtas, preço ao alcance de
todps, 4 rua Tomaz Ro-pelo. 17,
Tel. 42-0911. Oficina Cearense,¦ * (37638)X35

.¦p„DJQ para automóvel, vindo
*V<5tlmo "rhileo", próprio para
Ford 38. Tratar pelo tel. 37-',30t.

(43300) X35

PIANOS
Coneerlo* • reforma de caixas

bichadas om modelos modernos
oam 3 pedals, procure o prnlls-
¦lona) técnico.. I, MEDINA. com
36 anos de profissão. Atende ft
rua Silveira Martins, 78. Telefo-
ne 35-1105. Não comprei*, pia-
nos am particular, sem ohamar o
técnico MEDINA, que lhe diga
a verdade. (46338) X3A

Casa Mozart
BU* 81U <• Stle-tm>. li. SS, fren-
U * TruTMU Ouvidor. O mcllior
¦irllm«n(o de muilr» _ cordn*

(8831 X35

MAQUINAS DIVERSAS

t\lO CUmpru escrever, costu-
ra. encerar, aspiradores, refrlge^
radores, ventiladores, etc. Paga-se
bem. Ribeiro. Tel, 32-9105.-' ;. (29802)X40

A TENÇAO" — Compram-se píã-
>t- quinas de costura, pagam-se
c* melhores preços. Tel 33-7332:
ft rua da Constituição n. 02.

(6873IX4U
A IA! Compro, maquinas de cos-
-**": tura, mesmo Wohadas. Pa-
ga-se bem, liquida-se na hora e
atende-se eom presteza pelo tel.:
23-4645. .. ^ (47Õ51)X40

ATE' 
850ji cómpwm-se maqul-

naa Slnger. bichados ou defel-
tuosas. Trocam-se por novas e re-
formam-se. Tels. 22-1313 e 42-
7185, chamar Henrique.

(37061 )X40

RADIO 
dê 

"luxo, 
ultimo modelo

ondas curtas a longas, com vi-
são Inclinada e alto-falante supor-
dinâmico, pegando a Europa, eom
grande volume. Vende-se por 50Q8
vçr & rua Buenos Aires 241. sob

(82966)X3S

RADIO 1940 -. Vende-se uni,
curtas e longas pegando a Eu-

ropa, còm nitidez c volume por
320a, ver & rua Santo Amaro. 145
- Catete^ ^(6393»J|X35

R~ADIO 
— Ve^d_-_P"àtlmo. de

grande alcance e potencial
(luaíl novo, por 4808. Ouve-se A
Europa até sam antena. Ver .'a
noite, & rua do Catete. 302. sob.

(62968 )X85
TJAPIO Pilot, ondas curtas é loiü'-*
"gas, ultimo tipo, e novo, vendo-
Se per 4808. Pega multo bsm Eu-
ropa, r. 19 de Fevereiro 157, Bota-
fogo. (37666) X35

RADIO. 
Serviço a dom'clllo, seu;

radio tam defeito, chame Frei-
donreich |rft Imediatamente a sua
cosa e concertar o mesmo dia.
T-el. 43VT436. (37756)X35
T» ADIOS. vitrolas, vlollnpii'e lns-
¦f*'tpumentos em geral — Ven-
dem-se, ccpl mais de 50 0|° me-
nos. para llauldar. ft rua Senador
Dantas 75. 73 c 71. Casa Rolas.

(83040) X35

VIOLINOS 
' 
antigos -^. Vepdem-

. se desde 50.000: ft rua Sena-
dor Dantas 75. Casa Rolas.

(63040) X35
-yENDE-SE uma vitrola eom 49

' (-hip-*'*, nor non: . -"- s-i-"-
nio Pais 41, Cascadura. (47848) X35

_NDE-SE um plano: l»r)alra da
Qlorla, Ul. Té'- 35--3on4.

(41608) X3õ

Comnram-se planos g moveis,
antjlguldaqes. pratar|a, porcelanas,
cristais e quadros: na rua São José
n. 65. Tel. 32-2614. E' quem mer

R/.vHíii* e COiav 850», Slnger, fo-uu,l"u milla vende uma con-
servada. Benedito Hlpollto 28, la-
do da Matriz Santana (37578)X40

CASA 
VITOB —• Vende maqul-

nas Slnger 270S, 450$, 620$,
6808, 7008, 7508 BOOS e 8508, Sln-
ger novas, 8 608 por mês, com-
pram-«*, trocam-se. Rua Sousa
Barros 184. Eng. Novo, Tel. 29-
4815. (47735) X40

C-taMPRAM-SE 
maquinas de per-J manenle marca Samitas, Per-

manturm e acessórios em qual-
quer estado. Telefone para Pereira,
43-4lia. ^ _ (41783)X40

OíiPBO maquina para despol-
par madeira, quem a possuir e

a queira vender qualra procurarO. S, Qalllnuccl, J rua Fellsbelo
Freire, 66. Em Ramos. Urgente,

(33499 )X40

AVISOS FÚNEBRES
A PRF-4 irradia, gratuitamente, na primeira edição

do seu jornal, das 7,3(1 ás 8 horas, os avisos
publicados nesta secção

BERNARDINA JOAQUINA
DE OLIVEIRA

tjoüo 

fle Oliveira, viuva José Lazary, viuva Emile
FrnuçoiH, filhos, genros, noras e netos, Ana de Oli-
veira Bastos, filhos, genro, noras e.neta, Alfredo de
Almeida, senhora, filho e neto, Nelson Vieira do
Couto, senhora c filhos, coitvidam os demais paren-
tes e amigos para assistir á missa dc 7.° dia, que

mandam reasav nela alma de sua inesquecível niãc, avó, e bi-
savó, BERNARDINA JOAQUINA DE OLIVEIRA, no altar-
mór da Igreja du São Francisco de Paula, amanhã, S'*xía-
feira, 12 do corrente, ás 10 horas; antecipadamente agrade-
cem por este ato de religião. (52798

Heitor Pinto da Silva
«s: M _ S)

Viuva Heitor Pinto da Süva c filhos,
convidam os demais parentes e pessoas
amigas do seu querido e inesquecivei es-
poso e pai HEITOR PINTO DA SiLVA

para assistir á missa que mandam celebrar no
dia 12 ás 9,30 horas na lareía do S
Calvário (rua General Câmara) .
agradecem.

B. Jesus do
Penhorados

(53316

José ArmengoJ Elias
(1«. ANIVERSÁRIO)

•» Viuva Maria Afonslna d«
fj Jj Armcngol e filhos, convidam
T r seu* parentes o nmigot, para
U assistir a. missa de seu sem-

pre lcmprodo JOSE'. a qual
mandam celebrar no Rltnr-rnór da
Igreln d. Nossa Senliorn rto Car-
mo, *s 0 horas, amanhft, B" feira.
12 do corrente. (30083

lhar paga. (66680) X35

COMPRO PIANO
Da bôa marca, pago acima de

qualquer oferta. Urgente. Pope
42-7*02, (66758)X35

Chamar 25-5113 Radio
Atende a domicilio _.. Teixel-

rr. Conaar.tos de toda- as marcas.
Orçamentos grátis çom garantias.
Atende acs Domingos e feriados.

(66B70) X 35

PIANO ALEMÃO
Vende-se um, em perfeito esta-

do, com Úttmas vozes, pela terça-
parte do valor e faclllta-se opa.
gamento; a rua S. José n, 65.

(66?9g) X35

PIANO PLEYEL
Vende-sc um, de 4 pés, cordas

cruzadas, teclado de marfim, com
vozes maravilhosas, fallcltandn-s.
o pagamento; & r. S. José, 65.r  (66293) X 35

PIANO PLEYEL
Vende-se um, moderno e luxuó-

so, armado cm ferro, corda, cru-
zãdas, em JaoarendA, pela 39. par-
te do valor. Vêr e tratar á. rua do
Ouvidor. 81, 1°. and,, esqulna da
IV da QUltanda. (66567) X 35

RADIO ELITROLA
Midwçsth, 1.6 valvs.

Vende-se uma modcrnisr-lirm,
com mudança automática da dis-
cos, de 5 faixas de ondas- Vér e
tratar A Av, Pomes Freire 7, pre-
çq baratissimo, (62979)X35

PIANO ALEMÃO NOVO
2;600$000

Vende-se de moderno estilo, côr
clara, cordas cruzadas, 3 uedals. 88
natas, no valor de 9:000$: ver e
tratar, urgente, Av. Rio Branco
114, 2»_and. (48817)X35

RÁDIOS
CONCERTOS

A casa Broadway concerta qual-
quar tipo a domicilio, com absolu-ti garantia, Praça Olavo Bllac 90,
Tel. iS-jasfi. (48»10)X3IS

RÁDIOS
Phllcos, Pllot, R. O. A Victor, Crosley, condições excepcionaisduranteeat» mts para vendas A vlsta, grande» descontos a AvenidaGome» F-relra, 7. (6a978)X38

Piano LUX
fabrica: - «V. 3* DE

co.vu-MM.St; PIANOS -

**t~t-_ *«HUBtl ««Mm
(4, c»nrU«.M  .
M->l*-m Marra. •»_tllnlç6ei ai

IKTEMPRO. 357 — Tel. 38-3228
I.UX -> USADOS, (O 1883)„SS

Pianos novos e usados
O maior sortimento e os maia baixos p reco*»; á vista e a longo prazo, nio c*nv
pre sem -u-r-tio- uma *_-__?* __\ Rua Urucuaiana n. Jflíí. CASA" ÜAESüN.

(8-U9)_C38

ENCERADEIRA 
— Vende-se 1.

E!ectro-_ux quaâl nova, por
preço baratissimo; a rua Senaoor
Dantas, 75. (63044) X40

MAQUINAS 
SINdÊR - Ven-

dem-se duas. uma de trás ga-
vetas, outra de cinco, completa-
monte novas, a rua Senador Eu-
sablo._528. sob,  (47428IX4U
TI*-AQUINAS DE ESCREVER —
"A Vendem-se em prestações, na"Adorna", r. General Câmara 44,
S0b._Tsl._a3-1812. (52972)XáO

MaqUUiaS " 
moihore_ marcas

nova_ e reconsirurdat ditas de üo-
mar e calcular, manuais e eletri-
cas, perfeitas e garantidas - No
Msrcido de Maquinas, á rua dos
Andradas 68. — E. Magalhàee(47766) X40
íyrAQUINA SINGER pnra bordar-J4- coser, vende-se, de uma, tres
cinco c sete gavetas,'quasi novas,
pòr 1808, 3808, 420S e 550$, ga-
rantldos. Frei Caneca 82. oficina
e deposito Tels. 22-1313 e 43-7Í8&. 

(370601X40
A,I AQUINAS Slnger. de coser e**¦" bordar. Preço de ocasião —
Vendem-se, i rua da Constituição
n, 56 ." (430041 X4C
T1T AQUINA aRíqEíl — ComproJ-lM*vendo, troco e rcfori>ia, ma-
delrament03 bichados a 1503; orça-
ineptos <!a concertos, grátis, teje-
fone para Aurclld. 23-0014.

(53804)X40

MAQUINA glnger^dc" fechar pai
ra bordar e coser. Vende-se

uma boratlsslma com urgência;. â
rua Torriaz Rabelo 38. casa 4, qua-
si esqulna da rua Presidente liar-
roso. (370821X40

Alice Morgado
_ A famUla de ALICE MOR-

•JU GADO agradece a todoa qus
Wr acompanharam os restos
U mortais da extinta, a ne-

uropole, que enviaram fio-
res, telegramas, etc., e convida
para A missa de sétimo dia, que
será cel-ibradn. amanha, Sexta-
feira, 12 do corrente, &s 10 hpias,
no altar-mór da IgreJ da Cande-
larlí.. confessando antecipada-
mente sua eterna gratidão. (63468

Afonso Martinez

U nl

(7." DIA)
lolanda P. Martinez e

UhQs; Angel Martinez e
llhos; Hugo Martinez. se-

nhora e íllhos; Corlnto Per-
relra Pinto, senhora e filho:

Dr. Álvaro* Palmeira, senhora e
filho; agradecem sensibillsados a
todos os prrentes e amigos que os
confortaram na grande dôr, eom-
parecendo ao enterro, enviando
coroas, flores e telegramas ao seu
nunca esquecido esposo, pai, fl-
lho. Irmão, cunhado e tio, AFON-
SO MARTINEZ, e novamente os
convidam nara n missa de 7.° dia.
hoje, Quinta-feira, 11 do cor-
reme, ãs 8,30 hr-ras. no altor-mõr
da Igreja de S. José. Por este
ato de fé e religião, mais uma
vee agradecem. (63139

¦____^_---a_-_

"M-AQUINA de escrever portátil e
-•_ e outra d? mesa. Vende-se por
um preço de rara ocasiáo. H. da
Alfândega 244, sob. (41916) X40
*«¦ AQUINA Singer, quasi nova de"¦*¦ pé e duas de mão por preço
baratissimo. Senador Dantas 73. 

(627761X40

MAQUINA 
de escrever portátil,

com meses de uso, vende-ee
uma a preço barato. Vêr á rua da
Constituição 16, sab. (373831X40

MAQUINAS 
de costura -- Com-

pra-se, troca-se, concerta-se e
vende-se, pago bam; r. Lavradlo 161,
Cadete. Tel,. 32-5341. (47565) X40

MAQUINA 
ZIG-ZAG 

' — Motor
H;F 1|5 Slnger. vendem-s» —

Tratar A rua Estacio de Sá 10B-A
Empório dos Chapéus. (48094) X4P
1%TAQUINAS de escrever,. compro
"M- em qualquer estado de fun-
cionamento. Telefonar para 23-4590

(376U)X40

MAQUINA 
de escrever — Vende-

ss uma Underwoõd, quasi no-
va, motivo dç viagem. Tratar Av.
Rio Branco 58. (42032) X40

MAQUINA slnger portátil com
motor elétrico e farol, com-

pletamente nova. Vende-se, 950},
RLichuelo 319, porão. (37699)X40

MAQUINA-""— 
Vende-sa uma

Otlma Prensa Balancln com
mesa, tudo novo e sem uso, ai-
gum. Av. 28 de Setembro 201,
loja. (42203)X40

MAQUINAS 
de escrever — Alu-

gam-se Inteiramente novas
mensal 120$, fiador, Instituto Co-
marcial Brás 1; i rua Uruguaiana
n. j.14, 1» andar. (62948)X40
li/TAQÜníA de escrever, Remiu-
"í-gton, para escritório e duas

eortatels, 
vendem-se per preços

aratlsãlmos, á rUa Senador Dan-
tas 75. (63032)X40

MAQUINA 
Slnger quasi nova -i

Vendem-se de pé e duas dc
mão, por preço baratissimo; a rua
Senador Dantas 75, (63p42)X4U
i^AQUINA Singer qwasl nova~
"—Vendem-se de pé e duas de
mão, por preço baratissimo. rua-jenador Dantas 75. (63035)XiO

MAQUINAS 
fle escrover de me»

sa, desde 1008, maquinas por»tatll desde 508, mlmaografos, dea-
de 508, e tudo para liquidar a
moveis de escritório, de graça; a
rua Senador Dantas 75, 73 e 71-
Casa Rolas.  (63045 )X40
Jl/TAQUINAS fotográficas, Gontax
«J. e cutras — Vendem-se des-
de 108, t rua Senador Dantas, 75.

(630451X40"t*AQUINA de" escrever, portátil
,1TXS outra para escritório, ven-
dem-se. preço baratissimo, A rua
Senador Dantas 75. (83043) X4U

RBM1NGTON por 370$ • Ünder-
wood vende-sc barato boas ma-

quln—s da eaorever A rua Evarls-
toda Veiga 109. (37868) X40

SINÕER 
J. A., cose . borda, ur-

gente. Vende-se i Av. Marechal
Florlapo 3, sob. (53548)X-tO

SINGER 
dé coser e bordar, 'per-

feitas • garantida», preço* da
oçaslao — Vend«'*». a rua da
Oenatitulçao n. 83. (63731X40

VENDO 
uma maquina de escre-

ver em estado de nova: ver A
r. da Alfândega, 134, 4.° andar,
aala 7. (37613)X40

VEN-E-SÍ um* maquina Inglesa,
sela ferres de rondar e uma dc

nove ferros: i rua Machado Coe-
lho. 78-A. tlnturarla. (331701X40

Coronel Hamücar
Nelson Machado

VENERAVEL CONFRARIA DOS
GLORIOSOS. MÁRTIRES S. GON-

CALO GARCIA B 9. JORGE
n . A Mesa Administrativa

Jjj desta Veneravel Confraria
T p íará realizar, em sua igre-

U Ja, exéquias em sufrágio da
alma db seu Irmão, ex-rMl-

irü_tru Jiibllado e Benemérito.
Coronel. HAMILCAR NELSON MA-
CHAtIO, hoje, Quinta-feira, 11
«fo 'comente-' 

p-, JO' horas.''. Para
assistir a este ato de religião con-
vido, 'de ordem do Caríssimo Ir-
mão Ministro, todos os nossos Ir-
mãos, á Exma. família e os de-
mais parentes do saudoso extinto.

Secreterla da Veneravel Oonfra-
ria. 9 de Abril do 1940. — Ade-
mar Lopes, O Irmáo Secretario.

(420QO

"trinipç-SP oama registradora» Kítlonal. elétrica, n- 3.600.756.
facllitando-se o pagamento. Lar-
to da carioca ia. 3* and., com
viig-üto gu <3or*ie8,

Eernardina Joaquina
de Oliveira Melo

m A Congregaçã. das Filhas
Jl] da Virgem da Pena, com-¦*|r oartllhando da dôr dc sua

U D. D. presidente, D. Nina
Melo Couto, convida seus

parontos e amigos para assisti-
rem é. missa de 7o. dia. que fará
celebrar por alma de sua vencran-
da inãe D. BERNARDINA JOA-
QUINA DE OLIVEIRA MELO,
amanhã, Sor;ta-felra, 12 do cor-
rente, ãs 10 horas, no altar-mór
da Imaculada Conceição, na Igre-
Ja de São Francisco de Paula. An-
teclpa saus agradecimentos.

MARIA AMÉLIA DE SOUSA —
Secretarlr. (48256

Carlos Castro Brito
ri Maria de Castro. Brito

HjJ conviria, todos os seus pa-TT rentes e amigos, para asais-
14 ilrcm A missa do 6". mês,

que ínz celebrar pelo eterno
descanso da boníssima alma dc seu
querido e Inesquecível filho CAR-LOS CASTRO BRITO, no altar-
mór da Igreja do Divino Espirito
Santo (Largo do Maracanã), ama-
nhã. Sexta-feira, 12 do oorente, ás
8 horas, confessando-se desde Já
profundamente agradecida. (66222

Marieta Marinho de
Azevedo
(7°. DIA)

— Roberto Marinho de Aze-
J_ vedo, suas filhas Lnura e
TI* Heloísa; Roberto Marinho
U Filhei e senhora; Comte.

Hello Garnier Sampaio, sc-
nhora e filhos; José Mlllict Pilho
senhora c rilhos; Gastão Aguiar e
senhora: Viuva I-Iniold . Borges
LellAo, convidam os parentes e
amíio- pura aiislntir ft missa que
mandam calebrar, hoje, Quln-
tH-fetra, 11 do corrente, ás 10 ho-
ras, no altar-mói da Igreja de
Sio Francisco de Paula, por alma '
d_ sua querida esposa, míle, so--rn". avó. Irmã e cunhada MARIE-
TA MARINHO DE AZEVEDO.
Agradecem antecipadamente aos
que compar.eerem a este nto de
rel-gtfto. (36941
¦¦*a__*OWBB*»B——IWIIIIUI<llll*1 l'*,«H

Olímpia Cavalcanti
(PIMPA)

—. Sobrinhas e cunhado de
JU OLÍMPIA CAVALCANTI"J P" convidam os demais pa-
U rentes e amigos para assls-

tlr A missa de 7.» dia, que
cm intenção á sua alma será re-
zada, amanhã, Sexta-feira, 12 do
corrente, As 9 horas, no altar-mór
da Igreja de S. Francisco de Paula.

(37156

Ferdinando Petraglia
. _ A familia Flore participa
JTL o falecimento de FERDI-
l|p NANDO PETRAGLIA e con-

_J vida para.o seu enterramen-
to, líoje, ás 17 horas, que

satrã de sua residência, ã rua' das
Naves, 31, para o qemlterlo de SSo
João Batista.

Julia Soares da Rocha
- Vicente Qulrlnp. da Ro-

JL cha e _ellna Maria* da Ro-
C ji cha, comunicam a seus pa-
II rentes e amigos o faleci?** mento de sua esposa e m&e,;

JULIA SOARES DA ROCHA, saln-
do o feretro da Casa de Saúde São
José para o Cemitério de S. João
Batista. As 10 horas de hoje.

(48112

VIAS ÜR1NARIASCLINICA
Dr. Midiel Pi__o!_nfe
Doenças sexuais -— Rins -- Bexiga — Próstata -- Doença de Senhoras
TRATAMENTO MODERNO E RÁPIDO EM POUCAS APLICAÇÕES X3%

CALOR - APARELHAGEM NORTE-AMERICANA DE WHYTN-Y
ASSHMHl.filA fi7-3.°. TEL. 23-8473 — 7 ás 19, Domingos— 0 ri« II

(C 3175

SOS
(Insm-lu, angustia, esgotamento, distúrbios neuro-iligesUvas,

,'iri'iilutorlos, vagn-slnipnlliros. etc), — Doença; glanilulares
Diariamente de :i hs. em illante. Uurives 7, S.» andor. Cons. MIS
Prof. MAURÍCIO DE MEDEIROS fone: _¦!••»»«

(C 2S

Professor João Ribeiro
(G". ANIVERSÁRIO)

_, A f.) milla do PROFESSOR .
JT« JOAO RIBEIRO convida os
\_ parentes e amigos para as-
Li olstlrem á missa, que pela ¦

passagem do 6o. aniversário
de sua morte, manda rezar na
Igreja de São José, depois de ama.
nhã. Sábado, 13 do corrente, ás 10
horas. (58404

Professor Carlos Gerin
(FALECIDO EM SANTOS . .

DUMONT)

A viuva Eloina Godlnho
JL Gerln e seus filhos convi-
C 3 dam a todos os parentes e
U amigos do PROFESSOR.

CARLOS GERIN, para assls-
tir á missa que em sufrágio de
sua alma, mandam rezar, amanhã.
Sexta-feira. Í2 do corrente, ás 0
horas, no altar-mór da Igreja de
Santa Terezinha, á rua Marli o
Barros. ¦

Quitcria de Oliveira
Manso
(TETE'A) 

*

—I Raul Manso, senhora, fl»
JL. lhos e nora; Mario Manso,
Tf-1 senhora e íllhos (ausen-
U tes); Viuva Celina Manso

de Araújo, filho e nora:
Maria Manso Póvoa, seu marido
Josó da Silva Póvoa, íllhos e no-
ias (ausentes); José Tomaz de
Cahtuarla, senhora e filho; Vai-'domar Passos e senhora; Viuva
Alice Póvoa Manso e filhos, con-
vidam os parentes e amigos para
assistir a missa de 7.° dia que, em"
sufrágio dá alma de sua saudosa
mãe, sogra e avó, QUITERIA DE
OLIVEIRA MANSO, mandam ceie-
brar, nrnanhã, Sexta-feira, 12 do
corrente,* ás 9,30 horas, na Igreja
de S.1 Francisco de Paula capela
.de N." Sr», da Vitoria. (37480

Viuva João Ribeiro
Filhos, noras, ganros e

JL netos de D. MARIA LUISA•IP RIBEIRO, viuva do Profes-
U sor João Ribeiro, convidam

os parentes e amigos para
assistir á missa de 7.° dia, a rea-
lizar-se na Igreja de S. José, de-,
pois de amanhã, Sábado, 13 do
corrente, ás 10 horas. (53403

Agradecimento
Cap. José Vicente Conceição, ..

Aflordizia Conceição Cupertlno( _f
Edgar Santos, Natalino Conceição, .":
Clarissa Nascimento e demais pa- ...-'
rentes, agradecem atodoa aqueles
que, por diversos meios, trouxeram
o seu conforto por ocasião.tjo-paa- ••-
samento de sua pranteada' esposa, '
mãe, tia, irmã e madrinha MARIA
FRAÍ-TCELINA CONCEIÇÃO (D.' T
Marlqulnhas), ocorrido na cidade": -'¦
de Vitoria (E. Santo), a 2 do cor-
rente. (C D1B2 -~

VENDE-SE 
uma maquina Sln-

ger, com motor elétrico, 4 r,
Alfredo Plnfo 50, apt. 101.

 (57658)X40
\7"ENDE-SE uma maquina de

ponto ajour, de segunda mão.
& r. Teixeira de Melo 81.

(57668) X-10

VENDE-SE uma maquina de dos-
tura Slnger- á r. do Rosário

58. 2° and, (626651X4(1
Vende-se 

uma maquina singer
com 5 gavetas, de coser e bordar

c um motor, tudo de pouco uso,
Juntos ou separados, por motivo
de viagem: r. Pereira Nunes 247,
prox. Av. 28 de Setembro.

(864851X40
VENDE-SE uma maquina de

calcular eletriaa. marca Bur-
roughs, completamente nova. Ver
e tratar á r. 13 de Maio 13.

(53326) X40

VENDE-SE 
uma maquina Remin-

. gtdn nova. par motivo de via-
gem; rua Lavradlo 59, loja.(37430) 

X40

VENDE-SE Uma maquina sfnrjer.
cinco gavetas, coser e bordar.

Preço de ocasião; á rua D. Teresa,
41, fundos,. Engenho de Dentro,
urgente.  (47737 )X40

VENDE-SE 
Uma maquina de so-

mar elétrica, Dalton, uma ma-
nual Burroughs, e duas de escre-
ver Remlngton senno uma por-
tatil. rua da Assembléia 41. tel,
22.6926. (529221X40

Vende-ee uma maquina Slnger
5 gavetas, coser e bordar, pre-

So 
de ocasião, Av, Suburbana 2213

!ng. de Dentro.' Urgente.
 (477361X40

Véndé-se 
uma maquina Slnger

o| 8 gavetas, quasi nova, cose e
borda perfeitamente bem, de par-ticular. R. Visconde de Itaúna 507.

(47767) X40

VENDE-SE 
uma maquina de

costura Slnger dc 7 gavetas,
N. J. A. 292.688. de coser e bordar
r. Conceição 163, sob. (82804) X40

V" 
ENÒB-SE~maquina Slnger A.

J, 7 guvetas, quasi nova. Tra-
tar à. r. dos Coqueiros 57, ç. 2,
Catumbl.  (433381X40

VENDE-SE 
uma maquina Sln-

ger, quasi nova. urgente, a
r. da Carioca 34, 2° and.

(37448) X40
"ti*ENDEM-SE duas maquinas*"de

* escrever portátil e uma de es-
crltorlo. por preço baratissimo: &
r. Senador Dantas 78. (630371X40

MODAS

CORTE 
e costura ei_|na-*-* pe-

lo sistema parlslsns., a 20S
p*r môs. tratar na A_3_L_mia da
Mme. Rodrigues, á Av. Mim c*o

(372421X40 Sá. 14, sob. 42-4686. (37723' __•_:_

Afolíor — Vende-se um de cos-rin-ii-i tura c chapéus, com
todo o necessário dos dois ramos,
á rua Uruguaiana 39, Io and. Ur-
gente. Viagem. Preço unlco 4:0008.

(02940)X43

BOLSA- 
de crocodilo, dos ultl-

mos modelos, carteiras e cln-
tos. Rece-be-se encomendas, con-
certa e tinge. A Bolsa Fina, R, Mi-
guel Couto 30, Io andar, tel. 43-
3377, (antiga Ourives).

(68753) X42

Ph-nóitc — Aprender só nol>lld*JCU*> instituto Brasileiro de
Chaptus. ensino rápido e garanti,
do últimos métodos europeus A
aluna desde a Ia aula |a executa
o seu chapéu Confere diplomas,
aulas diárias. Preços ao alcance
de todos. Rua Marlz e Barros 697
rei. 28-3738 Avisa que Jà abriu a
sua filial á Travessa do Ouvidor
39. 3o and. esqulna de Ouvidor.
Tel. 23-3222. (66414)X42

CORTE 
e alta costura pelo radio.

Voltará ao ar essa maravilhosa
escola no dia 19 próximo, ás 2as. e
6as. feiras na P, R. A. 3, ás 16,30,
Adquira o 1° faseteulo da 2o Edição"Toutemode" na R, da Carioca 18,
1». Fone 22-6838 ou no Radio Clube

 (66599) X42

CHAPEI—IRAS 
e ajudantes, pre-

cisa-se na Casa Hclfer, que sal-
bam copiar chapéus tlnos e sejam
ligeiras. Av. Rio Branco. 114, 3o
andar. (66436)X42
D.V-sÉ 

bordado e costura para
fora; r, Carlos de Carvalho 34.

ao lado da Cruz Vermelha.
(68452) X42

ESCOLA 
— Corte, costura, cha-

péus - Mme. Hermtma ensina
e faz. Corta moldes desde ¦)(". -11-
nhava desde 108. Concede dlplo-
mas. Rua 7 de Setembro 201 —
Tel. 42-3590. Rua Had. Lobo 84.

 _ _ (554941X42

MME, 
ALEXANDRA — "Aceita

encomendas a vend* vestidos
a prestação. Rua Voluntários da
Pátria 47a (348681X43

ESCOLA 
METRO — .De corte fs:...,.

costura. Professora registrada,...;.;.
Ensina' corte e costura, á Avenl- ¦'."..
da Copacabana 930, apart. 4.

(29525)X4a.. ~

PARA 
chapelelra — Alu_a-_»

parte ds sala, em ateller de _-.
modas, póde-se colocar vitrine, no •"•:;
mesmo predio tem cailoeletrelro. ¦-. _
Ver e tratar á rua Sete de Setem- ..--
bro 86, 1° andar quasi esq. da
Avenida, tel. 42-5107. (63012) X43

MME. 
ALAIDE — Executa lin-

dos modelos de chapéus e
aceita reformas a preços módicos— Rua do Catete 29, sob. Tel.
42-2485. (63448)X42

MME. 
Menezes, corta pelos ul-

timos figurinos, vestidos, cos-
lumes, eto. Atende á domlcUlo, tel.
42-9591. (53401) X43
-[líOÇA — Bordadelra a maqu!-
*•* na, com 12 anos de pratica,executa qualquer trabalho em
bordado, lncliulve costura de tre-
nhora e creanças, cintas « seu-
ttens, flc-v-, de n&erolaqua, veludo
e seda, colchas de morim c s_tím,
aceltam-se encomepdw. Largo da
Lapa. 37. sob. Tel. 42-3514.

(42125)X42

*--'Xí-

PROF. 
diplomada em corte a ¦:.*;.

costura ensina por metodo Xa--.-»>
cll e eficiente cortar em 3 aulas; .¦«
á r. Almirante Tamandaré, 10, .tf..
apto. 34, (37506)X43- _¦

RAPOSA 
PRATEADA — Parti '¦';-"

cular vende uma magnífico,,. ';.
preço de ocasião. Rua Almtranta
Alexandrino 828. (63455)X43 -^

VESTIIDÓS 
"finos, 

pára".baile.'• 
"'''•*¦

. passeios, festas o /antaslas.'i|« ,::
quidam-se por' qualquer* preço; %'¦¦•"¦
rija Senador Dantas, 75, 73 e 71. •--"

-' (630481X49 titft

VENDEM-SE 
duas casas par» re-. ^formas de chapéus, uma 4 ru» ,'.

do Recenda 3 e outra à rua-d»-'_',
Lapa 32, tel. 42-0208. (57504)X43 £
tTENDE-SE um formidável vea»' *';'¦
" 

tido" de noiva, chegado d* *'
Paris, sendo o ultimo* modelo, "-tr.
preço barato; á Praia de Bota- * ".*-
fogo 300. (3786-)X«» ¦•'-

ARTE CHIC
Vesllrtos. tallleurs, in.int-iaiu-í, »<»"

chapéus, blusas, pijamas, etó.""^.
Aceitamos fcltlos c encomenda* ¦_•
de enxovais para noivas e re- .-rr
ccin-nascldos. Vendas a vista e ¦'¦'
credito pela ADOMA. RUa Sew ^de getembro 183, 1° andar. Tel. -
42-6444. (37510)X4*. rrr,

1 1 n ¦ ¦ 1 1 -1 ' 
.,«

MODISTA .»
Cosendo pelos últimos figurinos ¦'-.'

faz vestldoR. costumes e man»'.;
tea*»*c e quv lucr modelo. ".0J000-
Especialista em reformas. Vel * ""^
domicilio. Tem telefono: Av. Oo-* ¦¦'®
mes Freire, 89. (37647)X«3;';^*S

MOVEIS USADOS
11 

' 
¦ 1 =

_^_ Casa Marques, compra
moveis, salas de jantar, ..

dormitórios, maquinas de .--
costura, casas mobiladas a*:^
tedos os moveis avulsos é a «*«
que melhor paga. Atende ra.
pido. Tel. 43-169-; á rua
Santana 85. (.57488)^44
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IA TENÇAO — M.vcis baratos, «o
!A na Oasa Rola. Balas de Jantar
som dez peças, 60*; dormitórios.
Soo», 5008, 1:0008, 1:0008 o muitos
moveis avulsos para qtrnlquor pro-
oo: fi rua Joaquim Palhares, 45,
.'Largo do Estado. (47602) X44

)TT~TENÇAO — Vol vender seus
Amovols, cosa mobilada, cofres

lou mòvols do escritório ? Chamo'Xourlvali 43-0441. (402781X44
ALUGAM-SE moveis mo-

dernos. Tel. 22-3976.
(37_89)X4_

IaIAI Compro movols usado., sa-
W*"J los. dormitórios o casas
¦oompl. mobiladas. Llqulda-se ra-
pldamcnte o otende com presteza
pelo tel. 22-4645. (475521X44

A TENÇAO — Compram-se
moveis, dormitórios, sa-

Ias de jantar, casas mobila-
das, maquinas Singer, c de
escrever, não se faz questão
de preço e atende-sc com
urgência. Tel. 22-4970. —
iCarlos; á rua Visconde de
(Itaúna 507 _(47763 )X44
f A TENÇAO — Vendem-se secre-
lAtoxIos. estantes, blrons, cofres,
oadelras e mais moveis para escrl

fesR* MIS"el ^.U___À
•\ TENÇAO — Compraffi-sc
¦ moveis avulsos, mobilia-
Tios completos de casas e
'escritório. Paga-se bem —•
frei. 22-3976. (37488)X44
ik>„l-. Dormitório, 6808, com por-
ipClO ta bolada, folha de lmbuia
(escolhida e um outro com dez pe-
ças por 1:600$ e uma sala de Jan-
Sar 8808. Tudo moderno! Rlachue-
lo 418.  (47553JX44

QDASI 
DB GRAÇA — Vendem-

uo um guarda-vestldas, um ca-
mlsclro, duna cadeiras o um urina-
rio poqueno em loque claro e mnls
umo cama c uma meslnha, tudo
por 1508. Tratar: Senador Dnn-
tos 3, Ap. 3. Nilo so atende pelo
telefone. (42064) X44
Õ-X-. c dormitório do luxo, lm-o a ia bul0 cjooihida Com 10 resp.
12 peças, vendem-se & 1:5005 e
1:0008 rcap. o mnls um moderno
grupo estofado, Rlaohuelo 418.

_ (47554)X44

SALA 
de Jantar moderna, por

6008, c| 10 peças de particular,
que se retira. R. visconde de Itaü-
no 507.  (47788) X44

SALA 
du Jantar .'quarto de ca-

sal o outro de solteiro por
preço baratlssimo. Senador Dantas
n. 75. (027741X44

S"ÃLa""DE 
JANTAR — Particular

compra do fina qualidade e
oportunidade. Informações com
preço para 62846, na portaria des-
tejornal. (62840)X44

SALA 
de jantar, moderna, com

12 peças, vende-se, de ótima
fabrlcaçfto, sem uso. preço de oca-
slfio, 1:4008, fi rua Had. Lobo, 18.

(068101X44
ENDE-sifurirrlqulsslino dormi-
tario c| 10 peças folheado, ds

particular, que se retira. R. Vis-
conde do Itaúna 507._ (47766)X14
Vendem-se ura dormitório,venaem--t .<,„, 10 peças.
modcrnlselmo 1:1008, 4 ditos dor-
mltorlos de 4* peças e 6 peças do
350S a 5508 de peroba, sala de
Jantar moderna a 4508, guarda-

! vestidos de 508 a 100$, camas po-
tentes a 258, colchão do 108 a 258
o muitos outros moveis avulsos fi
rua Santana 85, por entrego dos
choves. 57480) X44

CASAM-NTOa 
civil e rC.l.loso,

mesmo sem. cerlldO-.i o de cs-
trangèlros, naturullzações, des-
quites e Invcntnrtos, com A Sal-
guelra; A r. D. Manuel 16. loja,
om frento fis pretortas.

(801671X58

PENSÕES

g
yENDEM-SE um dormito-

rio, uma sala de jantar
PREAU com duos ordens dt&~- ° «Ç*» 

ima«U,Íft\aÍCS0l"B0e'-_-,f
vetas e umo cadeira giratório , rua Santana 103 (52842 )X44

/vendem-se. Marquês de Abrantes
fSe?A; 1° and.________________
(/"•OMPRAM-SE — Moveis,
^ pianos, tapetes, cristais,
etc., ou mobiliário comple-
'to de casas ou escritórios.'Casa André. Tel. 43-6^3^

/TOMPRAM-SE e vendem-ee mo-
r*-' vels usados, antigos e moder-
nos e tudo que representa valor
Paea-se bem á rua Frei Caneca
MjoTTeiy 22-3568. (51450) X44

f-tOMPRAM-SE moveis, refrigera-
*~> dores, rádios, plonos, cristais,
metais, pinturas, maquinas de cos-
tura e de escrever, enceradeiras, as-
«radores, etc. Pagam-se os me-
hores preços. Tel. V-8™-^™

ÕMPRÃMÕS" 
"moveis 

do escrl-
torlo, maquinas do escrever,

cofres, arquivos de aço, etc: fi
,rua Teofilo Ottonl 113-A: tele-
,fone 43-4548. (526201X44
_-!„-.,-,,..-.-»- .-«'moveis, maqul-Compram-se nas de'costura.
.A Casa Sousa é o que melhor pago
— Ruo Had. Lobo 206. Tel. 48-
;8063. (55634)X44
Compram-se moveis,^;
pecas avulsas. Avenida Salvador
Se Sá. 11. Tel. 22-5277.

(53112)X44
ÒRMITORIO novo. em folha
moderno, feito de encomenda.

6908: desmancho de casamento. R.
Visconde de Itaúna 509-A.

(47765)X44

COMPRAM-SE_movels 
avulsos e

casas completas, pagam-se bem
e llquldam-se rápido. Tel. 22-
8112/ (668091X44

DORMITÓRIO 
— Moderno para

caeal vende-ee folheado com 7
•¦peças em perfeito estado, preço de'ocaslfio, 850S. Rua Had. Lobo 18.

,' (66811 )X44

VENDE-SE 
uma mobUia de quar-

to, completo, du madeira e lm-
bula e canela, preço de ocasl&o, e
uma sala de Jantar completo da
mesma madeira. Preço de ocasl&o.
Rua Acre 77. sob. (627071X44

VENDE-SE 
dormitório luxuoso,

motivo de viagem; á Av. Mem
de Si, 247, apto. 401. (68777 )X44

VENDE-SE 
um dormitório mo-

derno, com sete peças, para
casal, preço de ocaslfio; tratar á
r. General Câmara 2, c. 0.

(374651X44

VENDEM-SE 
barato 1 dormito-

rio cím 10 peças, folheado, 1
dc 6 peças, folheada, um com 4
peç.is e 3 de 4 peças comuns, pa-
ra desocupar lugar, á r. Joaquim
Palhares 448. (66647JX44

VENDEM-SE 
duas secretarias

com tampa de correr, por 400S,
duos cadeiras giratórias por 80$,
duas estantes de porta de correr,
por 300$, um guarda-roupas por
200$. Tudo de peroba e com tres
meses de uso. Ver á P. do Pia-
mengo. 10. Sr. Mario. (623281X44

"DORMITÓRIOS e ^alas de
jantar luxuosos folhea-

dos a imbuia, a 1:150§000,
1:450*5, 1:550$, 1:7508000 e
2:300$, acabamento perfel-
to de estilos m idernissimos

Rua Frei Caneca 9.
_ (37487)X44

•'•CIAMILIÃ que sé retira vende com
I™ urgência um rico mobiliário.
preco de ocasião. Av. Princesa Isa-
bel^8. Leme. (37255) X41

FINA 
mobília sala de Jantar, lm-

bula lustrada, estilo inglês,
mesa redonda, grande buffet. cria-
talelra, 2 cadeiras de braço, 4 ca-
delras, completa 1:8008. 0'tlma
mobilia, quarto,, cama com son-
ner, gTande armário, 3 portas, -jen-
teadelra, cômoda, laqueado cie
azul e alumínio 1:500$, coml.ia

Icatú" 6.. Tel. 26-3375.
. . (66054)X44

GUARDA-MOVEÍS 
¦ • BRASIL —

Conservação e BUarda de mo-
veis e tudo "que represente valor.
Encarrega-se de tomada e entrega
4 domicilio, rua do Lavradlo 131.
Tels. 42-3854 e 42-0251- (420671X44

MOVEIS - Vendem-se
— Trocam-se

e compram-se, salas de
•jantar, dormitórios, maqui-
nas de costura, secretarias,
geladeiras, pianos, estatuas,
e relógios. Vendem-se a
prazo de quatro a seis me-
ses; á rua Senador Eusebio
n. 22Q. Tel. 43-4449.¦ - - f46613)X44

MOVEIS 
finos, louças, cristais e

casas completas, quem me-

VENDE-SE 
todo o rico mobilia-

rio que guarnece a residência
da r. Barfio de Jaguaribe 274, Ipa-
nemw. somente a partlculnr. Ver
das 14 ás 16 horas._ (52954)X14"•f/ENDE-SE quasl nova, *--tuoso

" mobília de quarto de casal, sala
de Jantar pequena, mobília de "l-
me e aoctrechos de cozinha, por
motivo de viagem; rua Cor -cabina
1101, Sr. Davld. 387131X44

VENDEM-SE 
dormitório e sala

de Jantar, artigo bom e mo-
dernlsslmo. á r. Grajaú' 242. apt.
202, tambem se vendem sennra-
dos, preço barato. (534051X44

VENDE-SE 
um escritório tipo

Palcrmo com 3 estantes um
bureau. uma poltrona giratória.
bureaux. uma poltrona elratoria.
Av.' 28 de Setembro 313

»_ (37394)X44
700$ — Vende-te ôtlma mobilia

* de sala de Jantar, (mesa.
7 cadeiras, etagér, crlstalelra) Jun-
tamente com um guarda-roupa c
uma cama-oateaté. Tratar pelo
tel. 27-1865.'- (532801X44

COMIDA 
de 1" qualidade tor-

necc-sc a mesa cm pensfio fa-
mlllar e o domicilio de pessoas
moradoras nos redondeza, da rua
Desembargador Izldro 52. Tljuca
— Tel. 40-1801. (004081X57
IjiORNECEM-SE 

marmitas para
casal; preço 2506; comida farta

c variada, pagamento 15 dias adlan-
tados. Aceltam-so encomendas de
doces. Tel. 42-0376. (Õ8782)X57

FLAMENGO 
— Refeições a do-

mlclllo, fornece-se boa e va-
rlada, nfio é pensfio, casal 2503,
Tol. 25-5704. (62304) X57

HOTEL 
ou pensão, vendem-se

diversos e grandes caldeirões
de alumínio. 30 camas e cad.lr.i_
de lmbuia, penteadeiras, armários
de 2 e 3 corpos, grupes estufados
etc. fi rua José dos Reis, 29 —
Eng de Dentro (181)89) X57

PENSAO 
a domicilio fõrnec.-.c

no Plomengo o aproximações,
farta e cuidadas refeições pelo pre-
ço de 53 por pessoa, pagamento
mensal ou por quinzena 2503. Avs.
Osvaldo Cruz 109, tel. 25-55003.

(62497 )X57

PENSAO 
'•— Fornec-m-se marml-

tas. fartas e vorl-dus, em ca-
sa de família, a r. Çenador Ver-
guclro 105, tel. 25-4085.

_ (42103) X57
TJEPEIÇOES a domicilio em mar-
"mitos térmicas. De Clnelandla,
Catete, Gloria- ao Flamengo. Inf.
25-3687. Sr. Marlo. (62825)'X57
T3BFEIÇOES avulsas a pessoa do
•" comercio ou mensal, preço
módico. Fua do Costa 37. Telefo-
ne 43-7281. (37657)X57

AÇÃO ENTRE AMIGOS
A ÇAO entre amigos — Comu-

¦*"*¦ nlca-se que a de um dormi-
torlo com 8 oeoas que deveria
correr no dia 13 de Abril fica trans
ferida para o dla 27 de Maio,
p. futuro. (62993)X70

VENDAS DIVERSAS

OURO, PRATA, JÓIAS. ETC
.6-**e*7_ antar^-ji*'. >«._tv« v> *v * •

OURO VELHO

Comprador autorizado
Paga ao preço do Banco do Brasil

. Compra Jolns com brilhantes
Objetos de prata c moedas
86 — RUA S. JOSÉ* — 86

Esquina da rua Rodrigo Silva
(12714) X5P

lhor poga é o Raul. Tel. 23-3067.
(36384) X44

OURO VELHO
BRILHANTE, PLATINA, PRA-

TA, Cautelas de Penhores e An-
tlguldadcs. nfio ven*Jam som ouvir•ofertas do JOALHERIA GOMES,
rnn Carioca, 37, oficinas próprios
para concertos e reformas. Nfio
tem filiais. TEL. 2S-0G0R.

(47991 )X50

OURO VELHO
BECO DO ROSÁRIO. 1

O comprador tnnls antigo pagaaté 24SO0O a gramaBRILHANTES
até S:OO0SOOO o quilatePRATARIAS

pelo maior preçoA REDENTORA — Beco da R.isarlo n. 1, (Junto ao Largo de
S. Francisco Arallnçftn zrutlsTel. 22-4835. (66493) X50

MOVEIS 
— Vendem-se o preços

baratissimos moveis, moder-
DOS e antigo-, > dormitórios, salas
de Jantar, grupos, etc, & rua da
Alfândega 176. (37041) X44

MOVEIS 
— Vendem-se um dor-

mltorlo, iiimt sala de Jantar,
folheados a lmbuia, mesas, cadel-
ras, grupo estofado, a preço bora-
tlssimo. & rua do Quitanda, 43.

(37041 )X44

MOVEIS 
de escritório — Ven-

dem-se por preço de ocasl&o 2
; bureaux com cadeiras de mola.
uma prensa, meslnha, cabide, ar-
tnaçfio, balc&o c fixorlo. Ver c
trator com D. Clarice. R. 13 de
Maio 37. 3o andar, das 14 horas
om diante. (418741X44
TROVEIS usados — Compram-se¦*Ti dormitórios, salas dc Jantar e
escritórios, e ocças avulsas, nego-
cio rápido, pogo-se bem; & ruo do
Lavradlo 123. tel. 42-0254. ou 42-
3854. (42065 )X44¦MOVEIS — Vende-se uma mo-¦"¦""- bllla de sala do Jontor. estilo
colonial, A rua Dr. Joblm 27. En-
genho NOVO. (53421 )X44
•MOVEIS de escritório, de luxo.'•"¦folheado, compostos de um
bureau, uma estante e umo cadel-
ra, próprio para senhora. Vende-
ee A rua do Lavradlo, 131. Ttelcfo-
Be 42-3854 OU 42-0234. (42066)X44

ARMAÇÕES. 
balcões, vitrines

para farmácias, botequins, ar-
mazens. armarinhos, etc . ventl-
ladores, cofres, balanças, maqul-
nas registradoras e de costura,
mesas, cadeiras, espelhos, panelas
e pratos, vendem-se a rua José
dos Reis 29. Engenho de Dentro.

(18982)X60
ASPIRADOR 

de pó Eletrolux dos
modernos completo novo, ven-

de-se um preço de rara ocaslfio.
Ver fi r. da Constituição 16, sob.

(3738PX30
ÍNÕCITLO Zelss e maquina ío-
tograílea. Vendem-se por um

preço de rara ocasião. R. da Al-
fandega 244, sob- _ (4J_917 )_X60

BONECA para exposlç&o de mo-
das, manequins e divarsos ex-

positores cromados, vendem-se ã
rua Marquês de Abrantes 78-A, Io
and. (377591X60

C" 
OFRES USADOS — Vendem-se
de uma e duas portas, estran-

gelros e nacionais. Arquivos 1e
aço. Pintam-se, concertam-se,
abrem-se e trocam-se, a preços mi<
nimos, fi rua Senhor dos Passos
n. 233. (418781X60

COMPRA-SE 
um forno elétrico de

alta temperatura, capacidade
mínima 1 quilo, máxima 39. qu.los.
Caixa Postal 2.007 ou tel. 43-4149.
Cerqueira. _ (48254)X60

COFRE 
CHTJBBS, por menc. da

quarta parte de seu valor, ven-
de-se. com duas portas, indepcn-
dentes, medindo cada porta 0.46
por 1,17. 4 rua Sfio Crlstovfio. 509

(66701 )X60

APARTAMENTO COPACABANA
Vonde-se no local mais valorizado de Copacabana, na Avenida Rai

nha Elisabcte, esquina da Av. N. S. de Copacabana, grande e esplen- é_^
dido apartamento tipo "PRESIDENT" um por andar, com a vantagem \. *^
de todas as acomodações desse majestoso apartamento sorem de >t^^
frente de rua; lugar calmo e sem ruido de bondes. <V

Esse apartamento tem todo o conforto moderno pro- ^^
prio para familia de trata-mento, com amplos salões, -^ *r
grandes quartos, 2 banheiros coloridos, 2 elevadores ~ ^^
exclusivos, grandes sacadas. O)

Preco 190 contos de réis sendo a cons* <^
truçao FISCALIZADA E FINANCIADA pela - V/
Caixa Econômica a juros de 9 % Tabela
Price, emprestando até 60 % aos parti-
culares e 80 % aos funcionários que pude-
rem rí<üscontar em" folha.

Dentro de 1J dias iniciaremos a cons-
truçao havendo agora a vantaanm dos com-
prazeres só pagarem imposto de transmis-
são insignificante poi»; só será eobrado so-
bre n narte do valor do' terreno.

Procure ho»« me-smo para r^wiores ex-
^'üriT^-s^n " verí^'^ioi*"íío """í orf>5<íto5 a:
COMPANHIA «í>ASMLi:ip.A T>E

ESTRADAS E EDIFSCÀO**S
RUA MÉXICO N. 164, 4.° andar, salas 43,

44 e 45 — TELEFONE 42-8580

*¦ ———v
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^____— l-ll, Hl.,Ml  

""'J' """**V

Jr ' ____a___\_\\__\\r^_S\.''\^^0[\ tSSliVr^^VÇaV>*¦_<_¦ W^ yyisv^mm^kwÊÊ mam
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FOGÕES 
— Vendem-se dois um

de gás e outro de lenha; caso
particular, para desocupar lugar.
A rua Esco bar, 80. (66486) X60

FOGÕES 
— Vendem-se novos,

dc-de 258000. fi rua Senador
Dantas. 75. Casa Rolas.

(63057 )X60

GELADEIRAS 
desde 503000, mo-

vels desde 53000, camas desde
53000*, cadeiras desde 3S; carteiras
para colégios desde 25S0OO, sala de
Jantar desde 30S, quartos desde
503000. Liquidação: rua Senador
Dantas, 75, 73 o 71. Casa Rolas.

(63057) X60

MALA 
armário americana, ven-

de-se uma quasl novo, pre-
ço baratlssimo. Senador Dantas,
n. 75. (62775)X60

DR. CÉSAR ESTEVES
Medico especialista, de

Senhora, rua da Assembléia
n. 115. Tel. 22-0862. Con-
saltas das 13 ás 17 horas.

(12710)X41
Dr. Artur Cavalcanti
Clinica medica, mol esti et du tenho-

roa, partve Com pratlra noi Hospital!
de Pari», Londres c . Cutadu» Unido*
Consaltai* de 14 àa 16 hora» k raa
Haddock Lobo 15S, tR-SIM Chamado* en
aua residência 4 raa iaperl 15 Bla
Comprl.. TO 2S-4JS6 (V 231X41

. DENTISTAS

/"tOPRES USADOS — Vendem-se
de uma e duas portas, estran-

gelros e nnciona s. Arquivos ae
aço e prensa. Preço de oca.siâ-i; á'
rua SSo Pedro 185.

MATERIAIS 
— Demolição, ven-

dem-se caixas dágua, 1,200 11-
tros; lavatorio e banheiras, esqua-
drlas,. calbros, ripas, couçoelros o
mesa-. Taboas para andaimes, e
muitos outros, rua Uruguai. 319.

(62890) X60
ALAS finas paro viagem, des-

de 10S, llquldaçfio, Senador
Dantas, 75. — Casa Rolas.

(630491X60'ENDO os 4 volumes, estado de
•novos, encadernados, da Hlsto-

ria do Brasil de Rocha Pombo:
à r. da Alfândega, 134, 4.°; tele-
fone 23-4599. (376131X60

VENDEM-SE 
cofres, arquivos dc

aço, maquinas de escrever c
moveis de escritório, novos e usa-
dos. â r. dos Ourives 119.

(S2628)X6U

VENDE-SE 
uma armaçfio própria

para armarinho e um contado:
de luz, tudo completamente novo
Largo do Sfto Francisco 21, loja

(520081X60
VENDEM-SE 

fogões paro lenho
e g&s, esquadrlas. banheiras e

outros materiais usados, & r. An-
tunes Gsrcls 5. Sampaio.

. (622871X60

VENDE-SE 
uma cadeira de cn-

graxate; fi rua Acre, 51, barato,
pòr motivo dc viagem. (478361X60

CONSULTAS
GRAUS

DR. LUIS LIMA BITTEN-
COURT. especialista em

moléstias dos

OLHOS, OUVIDOS,
GARGANTA, NARIZ
Com pratlca dos Hospitais de

Nova York e Boston

Todos os dias das 10 As 12
e pagas du 1< às 18 horas.

Consultório: — Bua Buenos
\lres. J5g (entre Anúradase

Urugualana)

ALDO 
CUNHA — Trabalhos .em

dõr, executa chapas, pontes e
outros aparelhos, pelos processosmodernos, fi rua dos Andradas 15,
Io. próximo ao Largo de S&o Fran-
cisco. (502001X20

DENTISTA 
— Aluga-se um con-

sultorlo, decentemente Insta-
lado, á rua da Carioca 81, sob.
Trata-se no mesmo. (52755 )X20
rjENTISTA — Vende-se medesto
¦-'consultório, Instalado, por dois
contos. Trator pelo tel. 38-2239.
com Baldulno. (62379)X20

Dentistas

¦^^ENDEM-SE quatro toalhas bor-
dadõ_, para o latar de S&o

(413731X60 Jorge, no trav. Quedes 10. Estaçio.-¦ -- (665391X60
ENCERADEIRA 

— Vende-se uma
em ótimo estado, marca Pro-

tos (Siemens), por 200S. Tratar pi-
lo_tel. 38-3527.  (48153)X60

E~~ÍTCÊRADEI-tAS 
o aspiradores, '

compram-se, pagam-se bem — .
Tel. 22-3727. (420071X60

NCERÁDEIRA ELECTOÓ-LÜX \ VS^.''.'!.íaSÍ.at.,S.n.,í
Vende-íe uma. de pouco

VENDEM-SE 
duas vitrinas no-

vos, poro porta de 100x240 e
duas bonecas grandes para mo-
das; fi r. Barfio do Bom Retiro.
730-A, loja ou no sobrado.

(482731X00

E •S^r^ nmT rt» nnncô Y to''lo. 15 metros de divisões de
Y,"^dc"^-,riUnTaH- í% Ph„^ Peroba oom eclotex e seis cortinas

E^-J-T-^pSK™ N„?,tv Síí 
'I *=om corrldlças paro Janelas. In-isslmo. fi rua Pereira Nunes. 247 | formac6es nva confe'taria Cave, 4

rua Sete de Setembro 133.Próximo fi Av. 28 de Setembro.
(664841X60 j

Enceradeira ^^uxRua
Senaaor Dantas 56. Ap. 108.

162958) X60

E—NCÊRADEIRA 
elétrica — Pre-

<

(53549 )X60

V"ÊNDE-SE" 
uma caixa daguo. do

450 L.. uma dita de 600 L..
um aquecedor automático marca
Cosmopolita, um dito Cosmos, um
ferno o gfis. próprio para doces,

clsa-se uma que esteja em bom i e uma balança gronde. Decimal,
estado, da-se em troca um radio fi rua Invalides. 149. (66703)X60
Ghels." funcionando bem -Tratar A j *rENDEM-SE folhas 

"'de 
zinco.

Í*U? fftn*? set5mbro ?*?iní^*X60Í V usadas. A rua Turf Clube. 10Tel. 42-5107 (030131X60 _ do 
*Uaracanft. Tel. 43-3358

(48190) X60
¦ , , ,, . 1 XTÈNDE-SE um armarinho, com

Electro Lux, ruo Senador Dantas _„„„..„ ,toeí_ -crTe
75 (B3O581X60 ou. *"m Pequeno sroc/c, serve
ENCERADEIRA 

— Vende-se uma
nova, por preço baratlssimo —

ior Dan
(63058) X60 paro boteaulm," alfaiate, alusruol

230S. com morada, fi r. Ma»alh»cs
ternaclonal. completo, de luxo. Couto. 1, Meyer. (42014)X60vondem-se por preço dc ocaslfio e T-.NDEM-SE l geladeira Duar-

mais 3 obras d«! Igual, 4 rua Se- V .-  <h~; .._n>. •-,-_

tfNCICLOPEDIA e dicionário ln

(35584)X41

HIDROCELE
CURA RADICAI. SEM

OPERAÇÃO

DR. JOAO PACIFICO
R. da Quitanda n. 3, de 1 fis 3
Hérnias,. hemorroldas, fIstulas
vnrlzes e doenças de senhoras
Policlinica para pobres — rua
Frei Coneca. 373 de 8 fis 10 hs.

(C 578)X41

— Dr. Alvaro de
Morais, 30 onos de

Êrotlca. 
Dr. Alfredo de Morals,

ir. Alvaro de Morals Filho —
Trabalhos rápidos, sem dôr e o
preços razoáveis. Rolos X, Dloter-
mia. Eletricidade dentaria Colo-
cam-se dentes sem chapa. Den-
taduros de Resovln ou Kecolite.
Concertos de dentaduras em pou-
cos horas. Rua Conde de Bonfim
n. 470, em frente ao T.Juca Ten-
nls Clube. Telefone 43-5798.

(123971X20

VENDE-SE 
um consultório den-

tario Instalado; & rua Plínio
de Oliveira, 12-A, Penha. Troca-se
pòr terreno, auto tio vel ""' r.nS*r>
que represente volor. (47724) X20

DR. PLINÍÕ15ÊNA
(EDIFÍCIO PORTO ALEGRE. 7o.

ANDAR)
Sede própria e modelar, dlspon-

do de um corpo de profissionais
especializados, para exames ellnl-
cos e aos Ralos X, dos focos den-
tarios, tratamento com a conser-
vaç&o dos dentes, secçoes de pro-
tese. porcelana fundida, clinica,
cirurgia, assistência medica, etc.
Instituto completo, fundado em
1931. Rua AtouJo Porto Alegre. 70.
7o. ondar. atrás da Escola de Belas
Artes. Tel. 22-1659. Radiografia
a 103. Interpretada. (51050) X20

VARICES

DR. ZEFERIN0 BASTOS
Glnecologlsta e obstetra. Doen-

ça das senhoras e assistência a
gestantes. Ondas curtas e electro-
coagulaçfio. Ed- Ouvidor, salas
103314. das 14 As 17 horas. Tele-
fone 42-3050. As consultas espe-
ciais devem ser tomadas com an-
tecedencla. (56822 )JC41

Ulceras
varlcosas
das per-

nos —
Cura roplda sem operaçfio clrur-

gia e glnecolla e sem dôr. DRS.
REGO LINS — Av.Rlo Iranco 175,
das 15,30 as 10 horas. (75451 )X41

Dr. Ismar Gama
Fernandes

Cirurgia Geral e Moléstias
de Senhoras

Diariament.'de 14 âs 19 hs.
Rüa Rodrigo Silva 34-A — 5o

TEL.: — 22-4540
(4* .481X41

nador Dantas 75. Casa Rolas. v te, uma ótima estante p*ara

OIT DO- *té **B*1°0- Bri-
J\J W\\J Ihontes e pratarias

Paga-se pelo maior
preço da praça Comprador outo-rlzado, Joalherla Sfio Francisco.Largo de S. Francisco. 19. ao ladoda Igreja Telerone 23-9771 Com-
pram-se Cautelas da Caixa Eco-nomlca. (C 3)X 50

O Ranço do Brasil precisa de

OURO

Fno-fwvs de gfis. lenha, carvãoi \Ãam*o cocko e oleò. aqu?cedo-
res de todas as marcas, vendem-
se. trocam-se. reformam -se. com-
pram-se, "Imoerio dos Fogões"
ExDoslçfio: Sühador Euseblo 23.
Tel. 48-6831. Oficina. Rua Alvaro
Ramos 122. Tel. 28-399B

Í630i7)X60 livros com 5 prat.leiras e portas
de vidro e uma boa secretaria com
tamoo de correr e eavotos. Juntos
ou separadamente. Tratar & r. Oa-
maragtbe 19; ;'48121 )X60

ENDE-SÊ uma geladeira Rufier
quasl nova. umn escrivaninha

e uma c*dolra-nir.'fiuo. tino cs-
crKorlo. á r. SSo Cl.""!"*-" 107.

(534931X30(36701 )X60c. 3, Botafoo-o

INDICADOR PROFKMNAL
MÉDICOS

CLINICA UROLOGICA

Dr. ACKERMANN

"MOVEIS — Vendem-se por to-""•*"• dos preços, avulso e outros
liquidações; fi rua Senador Dan-tas. 75. (630+61X44
T>OR viagem — Vendem-se sala•*""" de Jantar folheada, lmbuia,
nova. tampos dc vidro, 1:6008.
Dois dormitórios de casal, folhea-
dos. sete pecas. 8508 cada. >So a
particular. E" favor nfio aparecer
quem n&o gostar dos preços. Tudo
pouco uso: fi r. Copacabana. 1074,
ap. 2. (534771X44
"|>ARTICU_iA_t vendo rico e lu-¦*• xuoso dormitório de imbuía
legitimo, custou 5:OO0$ vende-se

Çor 
men.s da metade do preço.

ér e tratar fi r. Sete de Setem-
V>ro B6. Sobrado. Tel. 42-5107.

(630111X44

balut. -pi.vcUc-> e
mu ouro «o maior

Náo deixem
vendam, (ode
rom p nâd01 autor liado

BRILHANTES t riUrAKMb
E* UUEBI HEIUOB PAGA14, Largo de S. Francisco, 14

(O 2768) X50

Ouro Jóias-Compra-se
PAGA-SE O MÁXIMO

JOALHERIA ÂNGELO
PRAÇA TIRADENTES, N. M

JUNTO »* TELEFÔNICA
(C 28771X50

OURO.
Compra-se e paga-se até 24$ a

grama. Jóias com brilhantes pa-ga-se o seu Justo valor Pratariasantigos paga-se .té 280.0 a gra-mo Procure a -loalhcria Monroe— Rua Urugualana 36. esquinade Sete de Setembro Fazemos
trocas ic 26)X50

PAPEIS DE CASAMENTO

Casamentos a 25S000
Trata-se na Praça da Rrpa-

bllca n. 1. sobrado. (27143) X56

AUMENTOS
— CIvU e Bt-

llgloso. mes-
mo «em cemoao rte irtarfc. de «trArdo com alei. VALOÈMAR MOTA. a Praçada Republica n. 1. sob Telefo-ne 32-8333. das B As 19 horas.

RINS-BEXIGA
PRÓSTATA

DOENÇA DAS
SENHORAS

DOENÇAS SEXUAIS r'c0s.r™^ T^rSs
para dlognose c tratamento das Infccfoes dos orgfios jenlto uri-
nario. Kxames de Rermena por especialistas no laboratório para
"controle". Trata pelos processos empregados nas clinicas de Berlim.
Viena e Paris. Das 13 fis 19 horas.

RUA URUGUAIANA 24, fone 22-2447
(29221) X41

VIAS
URINARIA»

DOENÇAS
SEXUAIS

Trnt. Endnscnplco. Hormônios, da
próstata. Edifício CARI0C\ Con-
«ultas 303000. (317891X41

Dr. Clovis Menezes .
Clinico medica. Doenças do co-

raçfio, rins. fiRado e Intestinos.
D. nervosas. Cons.: B. Sete, 141,
3° ond. 3».. 5a. e Sab*"los, das
15 fis 17 horas. Fones 22-4312 c
Res.: 27-5230; (415141 X41

r*n tamanouf.tr a
Doenças de senhoras e das cre-

onias. Consultas: R. Arqul.i Cor-
deiro 022. fis 1" horas; e à rua
Marques de Sapucal. 314. esquina
da rua Senhor de Mptr**lnVios. As
15 horas. Orotls. (68763) X41
rm. orv»tt)0 T/PITE

T50ENCAS SEXUAIS
Rua Rodrigo Silva. 42. 4o. and.,

as Segundas. Ouartas e Sextas-
feiras, dos 14 fis 17 horas.

(48180) X41

Dr. Jaramilo Taylor
Dentista norte-americano Con
sultorlo. . Assembléia 58 Ssrvlço

rei 42garantido Preço módico
1578 IC 81X20
Dr. Silvino Matos 7ttd^s
de novo — Hecollte, Paladon ou
Resovln. Dentes sem chapa. Tra-
tamentos dentários pelo eletro-te
raplo. Concertos de Dentaduras
quebradas em horas apenas Exe-
cuções t-em delongas e lndolores
— Preços módicos. Rua 7 194

(37448) X20

DÍTSilvino MatosT ~ 
££

em dentaduras, pontes moveis ou
fixas, coroa de vários sistemas,
pivots, cantos e blocos de ouro,
obturaçôes, extrações, etc. Traba-
lhos modernos, lndolores. rápidos
c garantidos. Rua 7, 194.

(37448)X20

iflÜMiM
DENTADURAS D D P L, A S, das

mais aperfeiçoadas e confecciona-
das pelo laureado especialista Dr
Silríno Maios. Ruo, 7. 194.

(48212JX20

admissão a* ESCOLA MILITAR""* a oinitos cursos
O OINASIO PIEDADE acaba .de Instalar na rim S. Fran-

risco Xavier. 230 (cm frente no Colegln Militar), o seu curso
de admlssfto á Esoola Militar, que alcançou excepcionais rc-
sultados nas provas deste ano.

Sob n direçfiò do Ilustre Coronel Herincncglldo Portocarrero.
contará. o ensino com professores dos melhores da Escola
Militar.

Sfio organizados outros cursos (As Escolas tlc Intcnden-
cia. de Aviação Militar,. Preparatória (le Cadetes c Colégio
Militar) — ministrados por professores dos respectivos esta-
belcclmentos.

Para todos os cursos — preparo flsicn. tratamento medico
e dentário e esporte gratuitos, dispondo dc grande c moderna
piscina.

Inicio das aulas — a Primeiro de Abril. Informações dela-
lliadas, 39-1303 e no local. GINÁSIO PIEDADE • Itua Manuel
Vltorlno ns. 219 a 227.

Diretor geral — Luis Gama Filho
Diretor técnico — Jcroninin Monteiro Killio. (29731) X14

Without tears. Pelo, T>RECISA-SE professora lnternn,
método mais moder-! T" Para lecionar num colégio cm

no usado em Londres. Verdadeira! V_n^a°< ° Cu's0 Primário:
ENGLISH
pronuncia londrina. Preços razoa-1
vels. Tel. 22-7096. (02946)X14

IJ1NGENHEÍRO 
formado na Fran-

^ça, leciona matemática, ilsi-e
superiores e matérias especializa-
das. Metalurgia, mineralogia, etc.
Dr. Júlio. A rua Almirante Ale-
xandr no 628. Tel. 27-8778.

EUROPEU, 
com educaç&o supe-

rlor, falando quatro idiomas,
Inclusive- francês .e portuguís, cs- , pROFESSORA diplomada e

gogia, oferece- longa pratlca, leciona portu-

necessário pessoa modesta e dc
sentimentos religiosos; ordenado
130S; fi Av. Pedro II, 235; tratar
das 10 as 11 e das 14 ás 16 ho-
ras; n&o se atende pelo telefone..

(37472)X14
T>ROFESSORES primários; preci.-*• sa-se na Estrada Marechal
Rangel, 881. Madureira.

(60793) XI. 4
corr

pecializado cm pedago^.u, wi^wc-,
se para lecionar essa materia ou ¦ gues
orientar disciplino em colégio ou
fundaçfto de assistência. Apresen-
ta recomendações. Tel. 22-7193.
das 9 ás 12 horas. (42038)X14

.aritmética e demais mate-
rias do curso primário. Vai
domicilio. Prof. Freitas. Tel. 23-
8234. TIJuca. (62312) Xl-t*

ENCERÀDORES PROFESSORA 
d. plano, teoria e

solfejo, vai a c!oml=ilio. fi r.
protlcos e de Duqus de Caxias 13, opt 20*

confiança a 20S por dla, melo dia (síí!uJ_5i'1
103. Raspa e calafeta. Orçamento Pm-ruo-iiâc. e Francês. Profes-
SratlS, ,r'a1 1<__1_inn Enfo-nHnra I *¦ WX vL4í^ ttCO
Ltda.

Tel. 29-3400

PARTEIRAS

ADVOGADOS

PLINCIA ESPECIALIZADA^ DE DOENÇAS DE SENHO-
R-" DO DR. OTÁVIO DE
ANDRADE — Todos os cura-
tivos são feitos sem dôr. Rüa
da Assembléia 115, 2o andar.
Tels. 22-1591 e 27-3759.

(35112) X41

DR. OSVALDO DE
ARAÚJO

Cirurgião e ginecologista
Resld : — Emnalx Morgan. 63
Tel 20-2709 - Consultório:
Sete de Setembro. 73 — Tele-

rone. 23-3878. 10 íl» 12 e 16 ftft
19 boras. diariamente. (C 91X41

D-l ROBERTO SOUSA I.OPl
Doenças do .'oraçfio pul-

mões. Intestinos, ficado rins.
slfllls e doenças nervosas. —
Avenida Rln Branco. 183 — 6*
and. — Sala COS — Edifício Sul
Rio Grandrnse — das 9 fis 10
horas e daü 14 as 16 boras —
Tel. 42-1101. Res.: TeL 27-1224.

(C 101X411

Dr.José de Albuquerque
DOKNÇAS SEXUAIS DO HOMEM
Rua do Rosário. 172 de I fis 7 hs.

(12863 )X41

Arlvnp-ario — Dr* Jo8é de ou"aavogduo velra pi.omove _<_,.
quites amigáveis ou Judiciais, rc-
gula a sltuaçfio dos filhos, pensfio
dss esposas, etc. facilita custas.
Rua do Rosário 151, sob. Tel. 43-
4635. Consulte-O. (62938) X2

L~ÕPEBOIO 
PENTEADO —**AdVO-

cacla Civil e Comérclsl. Con-
sul tas 50S000. Ruo do Carioca 30.
1* and. Tel. 22-6759. das 12 fis
17; horas. (412271X2

D I A BE TE
O Dr. Aristóteles Fernandes, com longa pratlca, tendo curado

numerosos doentes, garante a cura radical do diabete. Consultas,
das 13.fis 15 horas, fi rua S. José, 106, 3." andar. (48152)X4.

AOS LABORAT O R I O S
e representantes de produtos farmacêuticos "Brasil Clrur-
gleo", revista orientada e dirigida pelos Professores Bran-
dfio Filho e Osvaldo de Araújo, recomenda, afim de que
os produtos sejam mais conhecidos dos Srs. médicos, fa-
Cam seus anúncios nas paginas deaaa revista. (C a»)Xtl

D. CESANI
Parteira diplomada

Pelas Foculdodes de Buenos
Aires e Rio. Atende todos os dias
RUA FRANCISCO MURATOKI. 3.
Ap. *, S." andar, esquino da rua
Rlachuelo

Tel. 22 -1244
(193021X55

ENSINA-SE 
inglês teórico das 8

as 11. Informações: Fone 25-
5422. _ 

' 
 

• (53430)X14
171RANÇÃIS — "Melle. 

Reglne. da"lições na sua caso ou em cosa
de fomllla séria; fi rua Fernandes
Mendes 7, apto. 62 (ao lodo do
Copacobana Palace). Tel 47-
2853. (8750iX14
Pranrpe _ Aprendam Francêsa i<un.» preferindo professor
nato e formado, sò lições parti-
culares ,M VOISIN, á Praia do
Ru'S3ll 164, (Flamengo), Apart 9.
4° and Tel 35-3126 [313261X14
-no-lôc — Para qualquer fim.Aiigica Metodo direto rápido e
facll. No primário, ingle. é gra-
tuito. Instituto Petersen, Conde
de Bonfim 590. Tel. 38-5382.

 _ (62Õ87)X14

INGLÊS 
¦¦— Aulas individuais pa-

ra senhoras e senhorltas por
pro.essora ínglcai. Pratico e teo-
rico Tel. 25-6241. (371021X14

INGLÊS 
— Professor londrino le-

clona o seu Idioma em sua re-
sldencla e a domicilio. Preços mo-
dlcos. Correio Dutra 56. ap. 47. —
Tel. 25-5811. . (40749) X14

JARIIM 
DE INFÂNCIA em Ipa-

nemo. para creanças de tres a
s:ls anos Instalações . apropria-
das, metodo educativo moderno,
material especializado fi rua Sad-
doe- de Sfi, 128; "fel. 27-0757
Franco & visita dcs Interessados.

(.69191X14

Enceradora | * "* «i»_,i*vj 50r d0 pc_ro n,
(62891) X , leciona. Aulas. Avenida Rio Bran-

co ou a domicilio. Tel. 23-3945.,
(83070) X14'

Registro de profs ~rlç0"!;
abertas no OURSO VITOR SILVA
para uma turma que prestará exa-
me na Prefeitura no müs de Ju-
lho, obtendo assim o Rsgistro
para o ensino Primário. A regeu-
cia está a cargo da Técnica de
Educação da Prefeitura, D. Zu!-
mira Co-hn. .Assembléia 14, Io and.
Exp.: das 8 fis 12 e das 13 as 21
horas. (62873) X14

Plano, teoria e hor-
rofessora diplomado

Pnrtoii-n — Noemia Pinto- -
* «»«-ci-ti Dlpiom_da pela Esco-
lo de Medicino e Cirurgia do Rio
de Janeiro Atende todos os dias
Rua da Lapa.' 99 3o and Apart
32 Tel. 42-6600 Largo da Lapa.

.(70291X50

PARTEIRA 
— Ana Afonso dlplo-

madu, atende todos os dias fi
rua General Caldwell 113. 4» and.,
aport 11 Esquino da ruo Viscon»-
de de Itaüna. Tel 23-5417

(344291X55

COLÉGIOS. CURSOS E
PROFESSORES'

Aiiloc Pel° prof. Dr. VVashlng-
íluul5 ton Garcia, para concur-
sos do DASP (oficial adm. e es-
crlturario) e outros fins. segundo
programa especializado Rua da
Assembléia 28. Io ond. Tel. 25-
2219. (35013) X14

ARTIGO 10;

LECIONAmonlo, p;
pela E. N. de Musica. Rua Conde
de Bonfim .223. c. 12. Tel. 28-
22fJ8. "Ba rro' Sllvlna".

, (416001X14

MUSICA 
—i Preclsa-se professor

registrado, curso secundário —
Marechal Rangel 881._ (66792) X14

PIANO 
-r- Professor do Conser-

vatorlo Brasileiro de Musica,
laureado, leciona particular ou em
sou curso. Informaçõ-s pelo tel.
42-9148. das 18 horos em dl>.:ntc.
Sr. _Nunes. (48160)X14
PROFESSORA 

diplomada regls-
trada no D. p. '8. leciona

francês, tèorlco e pratico, meto-
do especial para creanças: & rua
Pedro Américo. 140, apto 202: te-
lefone 42-4927. (568171X14

PROFESSORA primaria diploma-
da e reglstrodi*. leciono o cu--

so primário^ admissão e -jomarcial
Avenldo Passos 44, sob Tel. 22-
2091. " 

.. (419191X14

PROFES60R George Solopsrto
ex-lente de salnt Francis Co-

ieglo de Nova Tork criador da
aula de inglês, francês Italiano
espanhol e latim O unlco nesta
Oapltal que oode oreporar alunos
em poucos meses oelo seu meto-
do claro e rápido Rua da Carioca
59. 2° and Assista uma aula antes
de fazer sua Insjrlçfio (111371X14

pRECISA-SE de um professor cu
* professora de harmônica. Tra-
tar 4 rua Visconde de Inhaúma.
62, com ò Sr. Marcelo das 9 e 311
&s_n_horzs. '372471X14

PROFESSORA 
"A_ 

DOMICILIO —
•*"- Leciona matérias dos cursos:

REGENTE 
ou professor — Ofe-

rece-se pare regente de alunos
em colégio interno ou profsssor
primar o, rapaz diplomado em Uni-
vérsldade. 'Pret-snsao modesta. —
Cartas para 62326. na portaria des-
te Jornal ou pelo tel. 28-9627.

(623261X14

SnbLOPERTcTsCHÕÕL- 
ALI OVER

As turmas de inglês, francês
e italiano do Curso Soloperto nfio
tem rtvals Aulas noturnas e dtur-
nas Assista a uma aula antes de
fazer a sua inscrição. Rua da Ca-
rioci 59. 2." andar Tem concurso
a fazer? Estude os idiomas no
Cursa Soloperto (111371X14

— EM 2 ANOS —
Matéria:: Port. Francês, Inglês,

Taqulg., Matemat., Contnbllld.,
Collgraf. e Datilografia. Pcla ma-
nhft. ft tardo e ft noite. As matri-
cuias foram prorrogadas até o dla
10 do corrente. "Instituto Brasil"
Urugualana 114. 1.° o 2 o ndnres.

(62951 )X11

Concursos

Por profes-
'** cores do Pedro

II — Avenida Rio Branco 111, 3o
andar, sala 303-A. Tel 25-3945.

(03071) XI.

A.,!.,- DIÁRIAS — Fislca, Fran-'
/\U1<-S>cês Ingies, Historia e
Geografia. Prof Belmonte: S&o
José 84, 3° and. de 13 fis 15 horas,
Mensalidades 20». Tel. 22-4537 e
42-5062. (369771X14

nin"lnmn<! a" *DaUl°gi»fc-s. Ta-¦L«piOITia_. 
q„,graloSi corres-

pondentes e Auxiliar de Guarda-
LlVros, obterá em Dezembro quem
se matricular Jfi na Bsc. Under-
wood. Buenos Aires 54. 2° andar,
43-0382. (63019)X14

primário e glnaslal. Tel. 26-4406.
(37141) X14

OROFESSORA leciona português¦*"- matemática e outras dlsci-
pllnas paro exames ou a prlnct-
plante mesmo Idosos. Vai a do-
mlclllo. Tel. 25-2060. (377101X14 Tel. 38-5522

i A Faculdade de Sclenclas Eco-
nomicas e Administrativas (cujos
alunos conquistaram 30 °|° das
aprovações havidas no ultimo con-
curso . de contadores, inclusive o
1° lugar na classificação geral)
continua a manter turmas ds pre-
paraçfio intensiva, func onando pe-
la manhã, A tarde c fi noite.

Além daquelas turmas, estft or-
ganiz-indo autrr.s, tíe revisão neral,
para pas-oas que JA possuam co-
nheclmantos d-.s matarlas ex.gidas.
des?'ando entretanto rever e ap^r-
fclçrar tais ¦•onhecimentes. de for-
mi a reforçar os Dontos fracos.

Os professores dos novos curs.s
serfio os mesmos dos cursos inten-
stvos e adotarão os mesmos pro-
cesses pedage-lees. inclusive os
mais eficientes e mais mo-deraos
tests

Informações das 8.30 fis 10.40 e
d*>s 15 As 21 horas. Av rü.i Tranco
114. 10° nndar. (53344)X!4

em 1 mês
Com dinloma « colocaçfio —

INSTITUTO niTASlt. . - Rua üm-
gualnnn n. llt. l.° c 2° andares
(prox. fi rua do Rosário)^

ESCOLAS MILITARES
No Curso General Gomes Car-

nelro. acham-se abertas es matri-
cuias . para admissão ao corrente
ano; A rua Haddock Lobo n. 400.~ - (412841 X 14

¦ Novos e

1 RUA s
I V R OS ESCOLARES

usados para todos os cursos. Compram-se, vendem-se
e trocam-se nas melhores condlçfles

LIVRARIA ACADÊMICA
SAO JOSÉ'. 68 — FONE 22-8072 (C 24341X14

_M_M_M_aaM_^_M_«r-WM-«-——an—¦ ¦  i

=30-

ENGLISH, professor Inglês nato,
oom longa pratica, leciona o

seu Idioma, em sua residência e
a domicilio: fi rua senador Ver-
guelro 23. ap. 31. tel. 25-3547.

(40748) XI4

INSTfTlWO TECNOLÓGICO
DO RIO DE JANEIRO

Matricula» abertas para os cursos de Engenharia Indus-
trlal. Química Industrial r Agrotécnlca. Aulas noturnas.

RUA MARQUÊS DO PARANA' N. 28 — FLAMENGO
(4818DX14

—^yfm
. ..-"h-fe-*
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FORMIDÁVEL VENDA do 10." ANIVERSÁRIO

^#5^*_ *SCâNDâl_OS
DB ABRIL!

crMÊkü
ALEM OE VENDER SEM SE

IMPORTAR OE LUCROS.
Ò CRUZEIRO

_H«/_ LITRO OE VINHO
iarbera Lidcr Paulista

CM TODAS AS
COMPRAS SOPERIOR

A 20*000

Detective — LIMA
F.NOI.ISII MMIKI.N

20.24 i
CARMO \
I6E20 *©KPUZÍIP©

t SOÜI.MA

(O. 3178

pEOPESSOBA de piano, _iplom_-
l- da, leciona piano, teoria e sol-
,'ejo, a 25$ mensal-, á r. Alzira
Brandío 101. Tel. 38-6999.

(43025) X14
Internato e Externato

Para todas ss posses. COLÉGIO
PAN-AMERICANO. Instrução s
educaç&o esmeradas. Ctlmo cll-
ma. Rua Miguel Fernandes n. 44.
Meyer. Tel. 29-11B5. (4641DX14

Inspetor de alunos
. Precisa-se com prática e que dê••referencias, para internato. Ex-
Icusado será apresentar-se quem
Mver outras ocupações. Tratar á
rua. Fonseca Teles 177, das 14 ás
|1S horas. _ (416521X14

jbgljt ptÉo
., M-trleal-s abertas Novas tnr-
ias- Ainda existem algnmas va-
tea — Al/IANÇA INGLESA —
{xrrngaafcma n 114. 1." e 2.° an-

-Res BsqTltna de Rosário
.' (82.50) X14

_ Instituto S. Antônio
( Jardim dr Infância, materna!,

Ptartruarlo, 

admissão. Masculino,
mino. Internato, seml-lnter-
i, externato. Rua Ias Laran-
isn. 575. Fone 25-4827. Ponto
1 dos ônibus 44. (51305) X14

i Inspetor — Alunos
j Precisa-se de um moço, educa-
Bo, oom pratica do serviço e que'"". referencias. Rua Marquês de

lnda 61, Botafogo. (37763)X14
Of. Administrativo

j Pontos de Direito Const., Civil,
/Adm. Pennl, organizados pelo/Dr. Ouro Preto. A' venda no
¦"Curso Vítor Silva". Assembléia,
.'14, 1°. and. Exp.: das 8 ás 12
!e das 14 ás 21 horas. (62875) X14

PROFESSORA
¦'- Professora primaria, precisa-se
{diplomada, para Io. ano ou Jar-
dim de Infância. Tratar das 16
horas em diante; à Av. 28 de Se-
berabro, 132. Não se atende por
telefone. (48106) X 14

! Preparator ios
\ em 2 anos

i Artigo 100. Novas turmas pera
todas aa series. Manhã, tarde e¦horto.

COMERCIAL
A 20$000

BKAT-RIAS: Português, Francês,
fínglès. Aritmética, Contabilidade
\m Taqulgrafla — CURSO MATOS.<•_> Largo de S. Francisco, 14, 2.°
r__d. Tel. 42-2015. (62609)X14

ALUGA-SE quarto de frente em
apartamento, tratar pelo tel.

43-2394. Ç_6346)X

InvooUgiiçõca 80-
urotos com sigilo

absoluto. Tol. 22-7555. Avenida
Rio Branco, 183, «." and. Bala
603. Pagamento ao terminar.

(335-10 |X

seu fõgagTa" GA'S
E AQUECEDOR TEM

DEFEITO ?
Tem escapamento do gás? o mo-

oanlco gaalsta CARLOS concerta,
pinta, limpa, gradua e tira a fu-
maça garantindo economia nas
contas. Tel. 48-3612. (57078

Procure ouvir a
Prof. BARBARA

Espirita v vidente, que lhe
dim tiul - claro e lhe aconse-
Ihurit cumo deve agir. Cônsul-
tus tiu . h íis ^o horas. Sábados
.¦ Duniingus sò até ua 12 horas.
AVKNIDA ATLÂNTICA, :034,
?'squliia do Rainha Ellsabete.
i-m Iri-nte ao rosto fl. Tolefo-
ne 27-t/Cll. Ônibus á pòtta, '2.
G c C7.

(_ibl. %t

CARTAS 
de fiança para alugueis

de casas, apartamentos e lojas
quem precisar procure o velho
Cruz, pessoa ldonea e de respeito.
R. Matoso 117, tel. 28-1258.

(62510) X
COMPRA-SE 

tudo em geral, que
represente valor e paga-se mais

20 °|* que outros, 4 rua Senador
Dantas 75 .Tel. 22-3344. Casa
Rolas. (63051 )X

CASA 
ROLAS tem tudo e vende

tudo, com 50 0|° menos que
outras, A rua Senador Dantas, 75
73 e 71. (63059)X

DJ-1'ÜXrX'lVJ- 
ALBANO — Só

aceita pagamento depois de
terminado- o
trabalho. —
Carioca 34

2o andar —"Telefone 22-7957.
(36836)X

Detective Luz z£j$&
elas, paradeiro-, cobranças, etc. —
Sigilo absoluto. Rua 7 de Setem-
bro 213. Io and. Tel. 42-4830.

(66644)X

TERRENO
Km situação admirável, mesmo

em írente é estação do Rocha; a
9 minutos da cidade. Trens ele-
tricôs, 4 Unhas de bondes, 6 de
ônibus e auto-lotaçfio. Pronto a
construir. Não 6 forciro. Rua ln-
telramente nova, com ótimo cal-
çamento, agüa, luz, gás e esgotos.
Tratar com o proprietário; A rua
da Carioca n. 54, dás 16 ás 18 hò-
ras. (66766

SRS. EDITORES E
AUTORES

Técnico de revisão em portu-
jcues, francas e -íigíês?'

Informações p«lo teleíone:' —
U5-3334 (das 8 ás 12 horas).

(2756

GASISTA
Chame Raul, tel. 42-3566, espe

ciallsta em fogões, aquecedores e
eletricidade. (62990

Clnunrdlnc <lo pura lã, so azul-
marinho, largura 1,50, para unlfor-
mos da Kscola Normal. A KOSRE-
ZA, -rtigunlane. 05, estft vendendo
a 143000 o metro. V. Ex. nfto
Ignora quo esta Riiburdlno custa
o dobro om qualquer casa. Apro-
voltem 125--Í

LOJA NO CENTRO
Multo ampla, com Instalação de

luxo. na parte do contro. Páde-se
passar. Carta para 06764, na por-
tarla dento Jornal. (86764

ha-xüi^-ja_-]..Lffl..faniTrriTmBliiHrrrrr^-ar-ã-^.ni^^ ml \___i_WXWi

. LORILLEUX & ClEne

EXECUTAM-SE 
copias a maqui-

na, nítidas, perfeitas e ao du-
plicador, sigilo absoluto, manda-
mos buscar os serviços. Preços mo-
dlcos; r. da Quitaria 97, tel. 23-
523Q. _ (62537 )X

E'~SCÕ_A 
MATERNAL, dispondo

de médicos e enfermeiras, aeel-
ta creanças desde 1 més, de pee-
soas distintas. Tel. 29-3008.

(48251 )X

EM 
casa de senhora distinta alu-

ga-se a 6enhor de responsabi-
lldade, quarto bem mobilado por
90$; S. Francisco Xavier, perto de
Mariz e Barros. Cartas para 53304
na portaria deste Jornal. (53304)X

FIANÇAS 
— Para casas e apar-

tamentos. Tratar com Brito,
das 11 ás 16 horas. Ourives 27,
sala 205. Tel. 43-7748. (66720)X

FIANÇAS 
— Para casas, aparta-

mentos. Tel. 23-6148, com Car-
valho. __ (53543)X

LIVROS . NOVOS' E 
"USADOS —

Vèndem-ee em prestações na
ADOMA, á rua General Câmara 44
sob, Tel. 23-1512. (52970)X

MAN-CURAS

rf-vF_*R_C_-__ manicure massa-"gista e pedlcure, para salSo de
cabelelreiro ou barbeiro, com car-
telra profissional. Tel. 26-0840. —
Botafogo. (36835) X39

ANÚNCIOS DIVERSOS
m_m—_—— ii i _______=_==-

ARMAZÉM 
— Amplo, procura-se

para oflclna mecânica. Tratar
pelo tel. 23-1350. (525481X

Afinador20$-fo^nerou
reformas gerais— Extinção de cupim 205. Pro—

fissional ha 30 anos. Serviço ga-
rantldo. 43-5701. Sr. Luz.

(37408) X

ALUGA-SE 
eala lindamente mo-

bllada, em casa de senhora só,
no principio da P. do Flamengo.
Cartas para 66563, na portariadeste Jornal. (66563)X

ALUGA-SE, 
no centro, sala, mo-

bllada. com banheiro ao lado,
i senhor de tratamento, cm apar-
tamento de senhora só. Tel. 22-
-351. (42013 )X

ACEITAM-SE, 
como pensionistas,

moças do comercio ou estu-
.dantes, com ou sem pensfio. Tra-

Tiradentes, 22, Niterói.
(42040)X

LIVROS 
em geral, tedas as scien-

cias, para desocupar lugar des-
de 1* á rua Senador Dantas 75 —
Casa Rolas, ((63052)X
lyjOEDAS de cobre — Vendem-i- n i para coleções, etc., á rua
Senador Dantas, 75, Casa Rolas.

(63053)X

MUDANÇAS 
em geral a qualquer

hora, desde 15* cada caml-
nháo, carros adaptados para chu-
va, pessoal competente, educa-
dos e responsáveis, tel. 28-2513
Recados para o Arruda. (66352) X
TV/TUDANÇAS para qualquer parte"•¦¦ da cidade, pessoal habilitado
e de toda a confiança, Carros apro-
pilados, tel. 42-4992. Marques.

(62386IX
Mudanças - Desde 20$ a via-

gem com caml-
nháo gigante, pessoal habilitado
e responsável. Tratar ou deixar
recados para Costa ou Moreira pe-lo tel. 22-9225. (47358) X
Mudanças e transP°rtes e=°LT.uu-uy» gani e para qual-
quer lugar a preços baratisslmos:
pessoal multo habilitado e caml-
nhfies Gigantes adaptados para
quando chover. Tel.: 26-6273

ANTIGÜIDADES e curiosidades
• artes em geral — Vendem-

ee, tudo com 60°|° menos, á rua
Senador Dantas, 75, sobrado. Casa
Rolas.  (63059 )X

TMTJDANÇAS e transporte em ge-•"•*• ral e para qualquer lugar a
preço módico, pessoal multo ha-
bilitado e caminhões Gigante e
medlo, adaptados para qUandochover. Tel. 26-6416, Sr. Correia.

 (41108) X
TKtOCURA-SE casa com grande•*- terreno, em bairro de facll
conduç&o. Cartas para a Caixa
Postal n. 776. Rio. (518971X

UARTO mobilado, com entra-
da Independente, aluga-se a

pessoa do comercio òu de respon-
sabllldade. Tel. 25-4142. Flamen-
go. (53472 _

QUARTO 
NO CENTRO — Senhor

de responsabilidade precisa de
um, modestamente mobilado, pa-ra ser ocupado uma ou duas ve-
zes por semana, pagamento porvez ou mensal. Cartas para 62908
na portaria deste Jornal. (62908) X

QUE 
CALOR — Ternos-dé~lln_o

finos e brlm, palha de seda.
desde 20S000. para liquidar, A rua
Senador Dantas ns. 75 73. 71 —
Casa Rolas. (83054) X

*_í ____________________

_§C\\il
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• pacote
Chegaram de novo os
mais lindos e variados de-
senhos em guarda-napos
de papel. Novidades em
presentes sempre na

GALERIA HiUBERGER,
Rua Buenos Aires 79

— Tel. 43-0477
í ¦

(durante as obras na
AEC.)

em.São Paulo:
Barão de Itapetininga, 41

(C 3156

LEITERIA
Vende-se uma, situada em bair-

ro chie, dando lucro, com bóa
freguezia, por necessidade dc ou-
scncla do proprietário. Tratar pe-
lo tel. 22-9327. (66781

Escritório no centro
Rua da ConstltulçaV n. 8. Pra-

ça Tiradentes, aluga-se o 1°. an-
dar do Edlflelo Saverlo. acabado
de construir, dols s_lões. Juntos
ou separados, aprox. 120 metros
quadrados, prcirios para grandes
escritórios, consultórios ou ate-
lters Preco 600S e 7008. Tratar
com'F. R. de Aquino & Cia.
Ltda.; A Avenida Rio Branco. 91.
6°. and., tel. 23-1830. (48270

CARMEN
Qulromante e sclenclas ocultas.

Trabalhos de transmissão de pen-
samento. Lê toda a sina dos pes-
soas pola qulromancla scientifica.
Consultas sohre qualquer sentido,
particulnr e comercial. Tira ho-
roscopos completos. Atende todos
os dlns. Ja 10 às 19 horas, menos
aos Domlncos. Rua SSo José. 51.
1". and. Tel. 22-7905. (66785

DEMOLIÇÃO
Ventle-se um galpão. 28 x 14,

coberto, do telha francesa, na Es-
cola 15 do Novombro, em Qulntl-
no Bocaiúva, (£6761

COZINHA ¦-1$9
Aventais para coztnhn, cm toll

do Vlchy, xndrc-lnho. A' NOBRE-
ZA, Uruguaiana, 95, está vendon-
do o 1S900! V. Ex. nfio Ignora
auo só o pano valo mais.(00630

CONTADOÜ
Preclsa-so com conhecimentos,

escrita Industrial. Cartas para
37558. na portaria deste J0jf"?^8

Mme. ZENAIDE j^
Qulromanto, tendo estudado

longos anos na Grécia e Jerusa-
Iem, aperfeiçoou os seus estudos
sclcatlflcos no Egito. Pelos, pro-
cessos sem embuste, Indica fatos
passados, presentes e futuros. Re-
sidencia, á rua Sacadura Cabral,
69. Perto do Ed. da "A Noite —
Entrada pela loja. Tel. 43'°^°^

FINA R^.STDT?NCTA
Pr«clsa-se de uma mobilada,

para alugar por três meses, para
famllta de alto tratamento, nos
bairros do Copacabana ou Ipane-
ma, com três dormitórios no mi-
nimo e dols quartos para empre-
gados. Ofertas para 27-348?

(62885

EMPREGADO
Prcclsa-sc relacionado, com pin-

tores para baleflo do casa de tin-
tas. Exlgem-sc referencias, casa
onde trabalhou o carteira profls-
slonal. Indicar pretensões, aptl-
íces e retrato, para 48260, na por-
tarla deste Jornal.  (48260

UNIFORME 6$9
Uniforme para escola publica

menino ou menina. A' NOBREZA
Uruguaiana. 95. está vendendo a
6S900. Aproveitem.  (66640

CASA FUNDADA EM 1918 EM PARIS

68 FILIAIS E DEPOSITO

Filial do Rio de Janeiro
27 — RUA PEREIRA DE ALMEIDA — 27

(Matoso)
Caixa Postal n. 1.123 Telefones: 28-2606 — 48-8501

Tinta de impressão para tipografia^ litografia, off - sett
rotogravura e mais processos : Vernizes, massas pnra rolos

Â fabrica de maior produção no mundo
inteiro, fornecendo os

MELHORES TIPOS DE TINTAS,
VERNIZES E MASSAS

JORNAL DO BRASIL é unicamente
impresso com tintas

ÁLCOOL E PARATI
Precisa-se bom vendedor, á co-

missão. Tratar pelo tel. 28-92CC,
das 10 ás 11, com Moreira. (42111

CASA S
Vendem-se diversas casas em

todos os bairros, a preços vanta-
Josos. Casa Bancaria Abelardo de
Lamare, rua S. Bento n. 10. —
Rio. (37526

Armazém no centro
Traspassa-se para grande depo-

sito on fabrica. Informações com
Pereiro; á rua Senador Pompcu
n. 3; (66768

__ LORILLEUX 99
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VENDEDORES
Bem relacionados em armaisens

de secos e molhados, para a venda
de sabão de caco, precisa-se. Tra-
tar à rua General Câmara, 122,
loja. (37535

IMPOSTO DE RENDA
Declarações perfeitas, só com os

técnicos do BUREAU DO CON-
TRIBUINTE: A rua 7. n. 140, -.»,
sala 217: Tels. 42-2802 e 42-5521

(48178

DEMOLIÇÃO
Vendem-se todos os materiais

de demolição, nas obrss da Esco-
lar 15 de Novembro, em Quintino
Bocaiúva. (68759

Proprietários de
edifícios

Ex-eacrlvSo de Coletoria, ofere-
ce seus serviços como zelador.
DA referencias. Resposta para
37500 na portaria deste Jornal.

(37500

APARE-HO de engenheiro. Ven-¦"de-se para desocupar lugar; i
rua Senador Dantas 75. Casa
Bolas. (63059)_X

AMJGAM-S- 
ternos de Unho e

casacas, diner-Jacket e tudo
par- festas; A rua Senador Dantas
76. — Casa Rolas. (63059 )X
CONSTRUÇÃO e reconstrução de'V 

predio: trata-se com o Sr. Men-
des, das 15 ás 17 horas, á rua Ca-
rollna Machado 1570-B. em frente
4 ponte de Bento Ribeiro.

(86598 )X
CALÇADO- — Para homens, se-*-' nhoras e creanças. vendem-se
am prestações nas melhores eapa-
larlas da cidade por Intermédio d»
ADOMA. A rua General Câmara 44
«ao. Tel. 33-1512. I52973IX

CASAS.com 
todo conforto mo-

dernos desde 6 contos a los
por mia. a prazo de 15 anos. —
Construímos qualquer planta *
contento do pretendente em nos-

t 

terrenos em Santa Cruz, APrimeira 317. Local multo si-
© com todos oa recursos mo-

nos e 35 trens de dia e dete; passagem barati_s'.ms. As
das sfto feitas co a vista ou

• prazo com entrada Inicial de
IB'1'eii restante pago a 10| porED—5 por oada conto de réis no

_ acima dito. Mais Informa-
cem J. M. Ralas. Rua Se-

T___r.t_x« T- DIm .esneni-

QUARTO 
— Aluga-se espaçoso

mobilado com liberdade a pes-
soa distinta. Tei. 42-2778.

(37674 )X
DOUFAS de Unhes finos, para••"cama e mesa. quasl de graça;á rua Senadcr Dantas. 75. Caea
Rolas. (63055) X

TERNOS 
finos, casemlra, Unho e

outros desde 25a, para liqul-
dar, A rua Senador Dantas 75. —
Casa Rolas. (63056) X

TELEFONE 
— Aceito a transfe-

rencla de um para estaç&o 25.
cartas a 62611, na portaria deste
Jornal.  (62611 )X

TIJUCA 
— Alto d? Bon Vista —

P.v-soa de responsabilidade pre-cisa de apartamento independente— Cartas para 62847. na* portariadeste Jornal. (62847)X

UMA 
ors_oã~tendo uma-"caia

grande procura um constru-
tor que queira fazer obras A pra-zo. dando a casa para garantia at*
flnallsar o pagamento, que será
entregue ao dono Resposta para23-3702. procurar a dona d' ca."

(62760)X
QUIROMANTE

Prof. Senhorita Maria
Compromete-se a fizer qual-

qusr trabalho por mais difícil queSíjl. Consultos sobre qualquersentido. Seus trabalhos s&o ripl-das. sinceros e garantidos Censu:-tas 38000. rus 24 de Maio 208.Bon-fts e ôn<hiw! i. norta. Tel. 43-BB7.. (47662

USEM
DAS MARCAS

EDIFÍCIO SOLIMÕES
tua Haddock Lobo 171
Anar!am.pfo de Luxo

Edifício dc construção esmerada,
apartamentos luxuosos, conforta-
veis Instalações, dormitórios am-
pios, salões, varanda, terraço, Ba-
nheiro colorido, serviço lndepen-
dente, quarto e banheiro para
empregado, 2 elvadorcs. Aluguol
1:2009000. Trata-so á Travessa do
Ouvidor, 26, 1» and. Tci. 23-3442

(37547

SiiilifíllLHáR-ES:: gi

EMPREGO 1
Precisa-se de uma moça com ¦

pratica de s:rvlços de escritório c .dr.tPografa. Av. Amaro Cavnlcantí <
n. 9, Msyer. .(62955

CONSTRUÇÕES A PRAS0

Seringas higiênicas
simolrs e dupla prcssílo —

Inllsnensavels no tnllette
Intima das senhoras

Completo sortlmento de se-
ringas. agulhas para n.|r".'i...
sacos para agua quente e geln.tcrmomftrqs. etc.

CASA HERMANNY
R. Gonçalves I-Ur, 50 - Rio

( 3180

Construímos a partir d; 25
ou prrclnl. celos prazos de 3 r
çJcs á rua Dumos Aires n. 87,

a 400 contos com financiamento totul
15 anos, conformo a zona. Informa-

1.° andar, com Ribeiro. (C 3190

Piano üeciistein
Vi DE CAUDA

V^nrte-re um luxuoso de lm-
parta-jâo recente da Alemanha.
Unlca ocesiâo. Av. Rio Branco
n. 114. 3.o andar (tem elevador)
ao lado do JORNAL DO BRASIL.

(66757
ARMAZÉM

I 

Firma desta praça nrocura um
cem c_»:.cld-.de oara 10.003 s?-=os.
nas imediações do bairro da Sau-

i ú. e Cá'.s do Porto. Corrsspon-
dencla indlcirdn condições. n*ra

a Caixa Postal 3797. (37544

Laboratório — Pequena
industria

Vende-se ou.admlte-se um soolo
com pequeno capital. Cartes para

: 43243, na portaria deste Jornal.
(43248

ECONOMIZAI GA'S
Por 2OS300 podeis ter oe vossos

lcgo:s limpos, pintados, retirada
a fumaça, conesrtedo o escapa-
mento e gradu_Co, sarantlndo-se
econsmla. Tel. 42-8399. Chamar
Miranda. (42140

Livros m*.t>totna
Vondcm-sc á r. Cristina 6. Gio-

ria. IS2027

Byngalow - Vende-se
Em rua transversal a 34 de

Maio c prc-lmo A Estaç&o do Ro-
cha. vende-3 um para pessoa de
Roato e tratamento, cem 3 salas,
3 quartos, varanda, cozinha, ba-
nhelro. garage. Jardim e quintalE' todo pintado a oleo e está em
perfeito estado de conservaç&o.
Preço 75:0003000. facllltando-se
35:000$ para serem pagos em 10
anos, pela Tabela Prloe. Tratar
com o Dr. Pestana de Aguiar, rui
da Carmo, 5, 3.° daa 1S as 18
horas, diariamente. (53480
Concerte seu radio em

casa
Em easa por técnico competes-

te. dando garantia. Cnamar Ber-
nardo. que IrA imediatamente &
sua casa a lhe fario o concerto _¦>
mesmo dia. Tel. 35-3593. (48080

Salão com 160 mts2, no
centro

Aluga-se para escritório de
grande companhia ou firma co-
mercial, & r. da Alfândega 107.
Predio novo oom elevador. Tratar
na loja do predio. (43193

SANTA TERESA
TERRENO

Lote eom 2 frentes, com 3 pe-
quenas casas, rendendo 3005000
mensais, A rua Ocidental n. 76.
Vende-se. A Patrimonial S|A. &
rua Visconde de Inhaúma n. 39,
6." andar. Tel. 23-3189. (53331

ÓTIMA CASA
BOTAFOGO

Aluga-se i rua Voluntários da
Pátria, 431, casa II, ótima casa
com seis quartos, duas salas, ba.
nhelro etc., por 8009. Mensais.
Pôde ser Tlsta diariamente. Tra-
tar A praça Fioriano ns. 31/39. 3.»
andar, com Dr. Edgard. Telefo-
ne 22-7690. (53425

COLCHOARIA
NACIONAL

RUA DO CATETE 140
Faz novos e reforma colchceg-

para o mesmo dia, manda mos-
trnarlns na casa Io freguês paraescolher por preços sem competi-
dor. Atende pelo telefone 2S-1507.

(48233

COLCHOARIA
Pedrosa. Rua Santana, 184 taz

colchões novos o reforma e man-
da fazer a domicilio a 15$ de sol-
teiro e 25$ de casal com boas qua-
lidades de fazenda. Charlar Po-
drosa. tel. 22-5666. (63456

Predio á Rua General
Câmara

Aluga-se o amplo arma-
icd e sobrado do predio
n. 170, por 1:800?000 —
mensal e mais as taxas. —
Trata-se no local, ou pelo
tel. .3-4.69, (53S82)

Toldos de lona

Cortinas
Tapetes
Moveis estofados

COMPREM EM

10 PRESTAÇÕES
— NA —

CASA FERNANDES
RUA SETE DE SETEMBRO. 186

Tela. 22-IOM e 22-6578
137537

BOM LUGAR
— ESCRITÓRIO

Moço ou Senhor, ativo e com-
petente,- com conhecimentos de
escrituração Mercantil, procura-se.
Cartas do próprio punho para a
portaria deste Jornal indicando
pretensões, para 37554. (37354-
Carpinteiros e calai ates

navais
Precisa-se de carpinteiros navais

e calafates na Escola de Aviação
Naval — Ponta do Galeão, Ilha
do Governador. Ccvduçâo Porto
de Maria Angu. ás 12 horas. Es-
taçào dc Olaria. (53507

SITIOSi
Vendcm-ro diversos sitlos. cli- j

ma ótimo, er.i diversos locais c, j
preços vantajosos. Facilitamos oi
pagamento. Casa Bancaria Abe-'
lardo de Lamare. Rua S. Benta,
n. 10. Rio. (3753-1..

Sofre de pnsao
de ventre?

E' um erro gravíssimo usar pur-
gantes violentos e irritantes para
oorabater a prisão de ventre. Elos
dao apenas um alivio passageiro,
mae tem o inconveniente de ree-
secar ainda' mais os intestinos.
Hoje em dia oa médicos procuram
receitar laxatlvos suaves que pro-
duzam uma evacuação normal e
dlarla rem relaxar os intestinos e
asm forçar o fígado. As PILÜ-AS
ALOICAS oferecem sobre todos os
remédios para prisão de ventre as
seguintes vntagens:

l.o _ n&o causam náuseas nem
eólicas.

a.° — Nao Irritam nem viciara
os Intestinos.

3o — Eliminam oa venenoi dc
sangue.

V — Estimulam suavemente a
aç&o do fígado.

5.» — Tonificam a musculatura
do conduto digestivo.

8.° — S»o Inofensivas, podendo
ser usadas por pessoas de todas
as Idades.

Peçam PH.--AS ALOICAS nas
Farmácias e Drogarias desta Ca-
pitai. (CJ3162

CAMINHÃO 1937
Vende-se _m camlnh-o FORD

V-8. tipo 1037. licenciado sob o
n. 8813, em perfeito estado de
eonrervaçao. negocio de ocaslio.
Ver A garage Pátria A rua do Ca-
mertno n. 18. Tratar A rua May-
rlnk Veiga. 4, 1." andar, aala 9.
Sr. Veloso- (333!*
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NÃO DANSA?
Aprenda n dansar com a professora AMILEDA.

Rua 7 dc Setembro, 63, 2o andar, salas 1 e 2.
Fone 43-3766. (O 2789

SALA LUXUOSA
Com btima varanda, na frente,

i fihign-se pnra casal aem filhos,
com ponsAo dc primeira ordem ou
a deli cavalheiros; A rua Palsan-
du' ¦ 60. (48230

LOJA PEQUENA
Alugn-sc uma. com Instalaç&o;

A rua S. José n. 5. Tratar pelo
tol. 23-3040, com o Sr. Teixeira.

(53505

• ou defeltuoras, compram-se ma-
quinas av6 500$. Trocam-sc por
novas c rcíormam-sc, por preços
minlmos. Frei Caneca,
na c deposito. Tels.')22-1312.

82. oflcl-
42-7185 c

(37623

FUNDIDORES
Prcclsa-sc do oficiais íundldores.

habilitados. Fundlç&o "" '
rã rua Camcrino n. 150

Indígena:
(42185

Fabrica de calçado
Patenteado, ótimo emprego de

capitei, vende-se. por motivo do
íorça maior, uma fabrica, rocem-
montada, dc calçado do solado dc
madeira, flexível, artigo patentea-
do e de grande aceitação. Ver e
tratar A rua Dr. Bulhões n., 5-B
on 51. Engenho dc Dentro. (62896

Auxiliar de escritório
Proclsa-se com alguma pratica.

O candidato deverA ter no maxl-
mo 21 onos, sendo Indispensável

3uc 
tonha Carteira Profissional e

ornais documentos quo o abono.
Trator A rua do Rosário, 104,
loja, (42199

PEQUENOS SÍTIOS
Vondem-so, todos plantados,

con diversas lavouras, a portlr de
5:000*000 cada um, clima ótimo,
40 minutos do contro, conduç&o,
bondes ou ônibus; Casa Bancaria
Abelardo do Lamare; & rua dc S&o
Bento n. 10, Rio. (375S2

Terreno — Jacarépaguá
Vende-se por 4:500$, sem mais

despesa, próximo A Praça Seca,
12 x 31, negocio do ocasião, ur-
gente, som intermediário. Cartas
para 62030, na portaria deste Jor-
nol. (62939

Auxiliar de enfermeira
Prcclsa-sc de duas auxlliares,

com pratica de enfermagem para
doentes nervosos. Sanatório da TI-
jucá. Rua Jo&o Alfredo n. 25.

(48205

COMPRA-SE
Oma maquina para íazer oom-

primtd05, uma geladeira elétrica,
tamanho regular, uma estufa ele-
trlca e um autoclave para labora-
torlo. Respostas para a çalxa
Postal 1.322.  (66681

DATILOGRAFA
Prcois"-so competente datilogra-

-fa, para importante oasa do re-
presentações. Rua Senador Pom-
pou n. 152-A. Tratar com o Sr.
Merkcr. t4819*

Armazém ou terreno
com galpão

Procura-se um, próprio para de-
posito dc madeiras serradas, com
entrada para camlnhüe, nas pro-
xlmldades dc Praia Formosa ou
Avenidas Francisco Bloalho e Ro-
drlgues Alvos, Ruas Pedro Alves,
Santo Cristo. Francisco Eugênio,
Figueira de Melo. SAo Crlstov&o,
Melo e Sousa, Barão de Iguatemi,
Marlz o Barros e Matoso. Infor-
mar, por favor, tel. «-7871.^

AÇOUGUE
Vendem-se movois e utensílios,

'inclusive frigorífico, balança atito-
Irrmtlca. cofre, tudo quo pertence
;»o mesmo, para desocupar lugar:
U_rua do Bispo n. 123-A. (66609

COFRE CHUBBS
, Com duas portas, independen-
Hes, vende-se por menos da 4».
parte do sou valor, medindo cada
porta 0,46 x 1,17. Para vêr A rua
«&o Crlstovfto n. 509. (661OO

Maquina Singer
Completamente nova, com mo-

tor, do cinco gavetas, vende-so
ume., pela metade do preço, com
Aguiar; â rua do Rosário, 145.^

HIPOTECA
I Particular empresta de 20 a 50
ieontos. Prédios em qualquer balr.
Iro. Rua Ouvidor, 160, 2°., sola 2,
|Sr Ribeiro, Tel. 42-3450. (66600

, CASA — IPANEMA
Vende-se de dois pav., constru-

íeéo nova. tem garage. Preço
'130:0008000. Faclllta-se o paga-
emento. A Cortez. Quitanda. 87,
,!<>,, s. 1. Tel. 23-6359. (66689

EMPREGADA
Precisa-se de uma, para lavar

roupas de creanças, arrumar e ou-
itros serviços leve e quo durma no
¦Aluguel; A rua Dles da Cruz, 864,
exlglndo-se referencia e asselo.
Ordenado 1008000. (66694

Prédios para renda
Vendem-se diversos no Contro c

«os subúrbios, a preços vontajo-
hos, alguns dando renda do 12 %
ao ano. Casa Bancaria Abelardo
de Lamare. R. do S. Bento, 10.
!Rlo.  (3?523

VITRINE
Vende-se umo, vidro de cristal.

1,30 x 2,60
& 

"
32.

A rua 7 de Setembro
(48229

MAQUINA ROYAL
Vende-se uma, em perfeito esta-

«3o, funcionando, com ou sem me-
Isa do dispositivo e gavetas. Tratar
'no cartório da 3». Vara Cível, com
'o Sr. Braga, Palácio da Justiça.

Fazenda de veraneio
Luz elétrica, agua cm todos os

quortos, banho de choque, plscl-
no, cavalos para passeio, multo
leite, refeições e convívio íamllla-
res, no melhor clima do Estado do
Rio. N&o se aceitam doentes. In-
formações com o Sr. Pinheiro; &
rua Miguel Couto n. 27-A. sala
205. Fone: 43-7746, dai 17,30 As
18,30 horas. (53407

EDIFÍCIO"AUGUSTUS"
Vendem-se neste es-

plendido Edificio, que
iniciará a construção
dentro de 15 dias. os
últimos apartamentos
que ainda estão á
venda.

Construção de pri-
meira ordem, servido
por quatro elevadores,
com banheiros em cô-
res e - grandes varan-
das.

Todos os apartamen-
tos serão de frente de
rua.

A construção será
FISCALIZADA E FINAN-
CIADA pela Caixa Eco-
nomica, Tabela PRICE,
juros de 9%. Aos com-
pradores particulares a
Caixa financiará 60%
do valor do aparta-
mento e aos funciona-
rios que puderem des-
contar em íolha, 80%,
começando o pagamen-
to mensal 30 dias após
o apartamento habi-
tado.

Comprando seu apar-
tamento antes . de se
iniciar a construção,
terá a grande vanta-
gem de pagar um im-
posto de transmissão
insignificante.

TIPOS DE APARTA-
MENTOS
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No» melhores condições, ó vista ou a prazo

CASA GARSON
109 - URUGUAIANA - 109

(05201
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IBMBMC-9K 
de aue~e«da ctiénte" é uih

J juir imparcial, de cuja opimüo depen-
de o bem nome do seu estabelecimento.
Dote, pois, a sua lojas de uma tthiminaeSo
abundasse e carreeis. A boa ¦hur, aWm de
eonstttutf um tactor ponderarei de attra-,

iccao, destaca a belleaa de suas mercadorias,
favorece a escolha dos objectos... c o me-

- mor vendedor do commerciante moderno.
Nio desprese, portanto, os prsstitnoses ser-!

tVteac da béa .Iluminação.

President
A—B . .

C . .
D . .

190:000$
95:000$

110:000$
116:000$

AS

OFICINAS GRÁFICAS
DO

"JORNAL DO BRASIL"
islie «atai para executo,
quolquer trobolhe tipoaro-
fico como íejo : Livro,. Rc-
vista*. Folhetos. Memoriais,
Relatórios. Estatutos, Teses
pare doutoramento ou con-
curso. Avulsos dc qualquer
espécie, Programa, para
testas. Cartões. Faturas,
Natos, Circulares, etc, etc.

SECÇA0 DE GRAVURA
FAZEM-SE CLICHÊS

ESTEREOTIPIAS

PREÇOS MÓDICOS
AVENIDA RIO BRANCO. 112

3.* andai

Tctctene 22.1818-Rrmal 6

VAI A SÃO LOURENÇO .
Procure o Bote) Bela Vista

cora ótimo tratamento. Tra-
tar no Rio, á rua Senador
Pompeu n. 33 sob. fone 23-
fone 26 — diárias módicas,
3S91. (8515)

. BAHIA HOTEL
C:n.:lor Ver-u:iro 14, Flamen-

SO. (47041

jaca

Procurem hoje mes-
mo para maiores escla-
recimentos, a COMPA-
NHIA BRASILEIRA DE
ESTRADAS E EDIFICA-
ÇÕES, Rua México, 164
4o and,, salas 43-44-45

TEL.: — 42-8580
(C 3167

UGO BRRSIUEIRR Of flfCTBICIDROf

LEIA E GUARDE
Mme. Marta, professora de qui-

romancia e grafologla, comprome.
te-se a fazer qualquer trabalho,
seja qual fôr o seu Interesse co-
merclal, amoroso e particular, c
conta o passado, presente e o fu-
turo, sem que o cliente profira
uma só palavra. Atende todos os
dias, Domingos c feriados, das
8 as 20 hora?. Consultas: 3S000;
A rua Barão de Iguatemi n. 25,
casa 3, bondes Praça da Bandeira

Matoso á porta, Praça da Ban-

CALISTA MEN DEL
Avisa a distinta freguesia. Tra-

tamento dc caJos, unhas, cravai.
10S000. Atende a domicilio. Cha-
medos pelo tol. 27-5081. (477B6

FARMACÊUTICO —
NOME

Paga-se 1005000 — Cartas
de:xando cndercçA na por-
taria deste jornal a 52772.

(52772.'
Café e produtos de

laticínios
por motives dc viagem, vendo-

ae, cm ótimo ponto, fazendo bom
negocio e possuindo esplendido
contrato de arrendamento. Tratar
á r. l.o dc Março 6, 3.° and., s. 5,
drs 10 ãs 11 c dns 16 ás 17 hs.

(66500

de ira. (66596
Uruguai — Terreno

Esquina de Uruguai com Barão
de Vassouras, 26 x 26. vende-se
por 85 contos. Informações pelo
tel. 48-4700, das 11 ás 12 horas.

(62658
TERRENO

Compra-se um lote pera cons-
trução, em rua transversal ao Pia-
mengo, até 150:0005000. Tratar
com Jannúzzl. Tel. 42-5378.

(47996
Salas para escritório
Alugam-se salas para escrito-

rios, no prédio & rua do Rosário
n. 158. Tratar com o Sr. Fortu-
na, na Academia Brasileira de Le-
trás. Fone 22-3268. (47964

r FRACOS' ee
ANÊMICOS

TOMEM

VINHO
CRE0S0TAD0
de Joáó da mir_

silveira
' GRANDE TOtrlCt)

<C 83

SIRVA-SE DA ILICTRICIDADE
( C 3039

REPRESENTANTE
Industria de grande aceitação

em todo curso didático de "Esco-
las Primarias", procura represen-
tação cm todo o Interior do Bra-
sU. Carta com Informações deta-
lhadas para Av. Henrique Vaiada,
res n\ 98, ap. 53. (Amostras me-
diante a importância de 15$ por
vale postal) (42035

COPACABANA
BAR E HESTAURANTE

Traspassa-se o contrato de um
bem montado bar, rx ter o dono
dc se ausentar do Rio. Cartas a
A. Cruz FUho; A rua General Ca-
mara n. 64, (53043

TRATOR
Precfta-ie dc um trator para uso

dc aviação em terreno arenoso.
Cartas para 53431, na portar!" •*.— ¦
te Jornal. (53431

SÓCIO
Procuro Industria, dendo bons

resultados para desenvolve-la, com
capital e atividade. Rcsnostas pa-
ra 48108. na portaria deste Jornal.

(48108

SALAS NO CENTRO
Aluga-se A r. da Alfândega 107,

em predlo novo, com elevador.
Tratar na loja. (42192

VENDEDORES
Prcclsa-se para artigo dc grando

. aceitação, em casas de família,
cafés, colégios, hospitais, etc. 0'tl-
ma comlss&o Dlrlglr-so á rua
Buenos Aires n. 120. Io. andar,
sala 6. (66737

Apartamento luxuoso
Aluga-se no melhoi local da

Avenida Atlântica, próximo ao
Lido, em edlílclo novo e primeira
locação, belo, de esmerado ocaba-
mento e conforto, com luxuosas
Instalações, para família de fino
tratamento. Não se Informa por
telefone. Tratar diretamente com"Bastos de Oliveira S. A.": á Av.
Rio Branco n. 114, 2o. (66723

PIANO ALEMÃO
Bechsteln, perfeito estado, mo-

flvo de viagem urgente, aceita
qualquer oferta. Redentor, 140.
Tel. 27-8707. (48226

CAPITAL 60:000^000
Particular emprega o capital

fteima. cm negocies honestos.
Procurar pelos tels. 23-2276. %

.¦¦: _ (66712
PRAIA DÊ BOTAFOGO

Aluga-se a casal, lindo quar-
to mobilado, com pensão. Telefo-
ne 25-0312. (48211

FARMACÊUTICO •
Prcclsa-se de um, para dar no-

me a uma farmácia. Tel. 30-2282.
 (62932

Senhora ou moça
Prectsa-se. que dê sólidas refe-

renet-';. para cuidar do arranjo
geral em apartamento de pessoa
só. cm Copacabana. Tratar na rua
Urugu.lana n. 26. Perfumaria.

(62916
FNCUNHADORES

Precúa-ea ds .bons cncunh?do-
frs: â rim da 

"Acsunçáo n. 128.
Botafogo. (48230

MOÇAS
Para trabalhar em rotu-

lagem de vinhos, precisa-se— Apresentar-se hoje, â rua
Benedito Ottoni 56|60.

. (37618
VENDEDOR OU COM-

PRADÒR
Pessoa Idônea, com tlroclnlo co-

merclal e Industrial, portadora de
ótimas referencias, conhecedora
de maquinas em geral, procura
colocação. Carta, por íavor, para
48201, na portaria deste Jornal.

(48201
MOÇA' Preclsa-sc de uma, para serviços

domésticos, menos cozinhar, cm
casa dc família e que durma no
aluguel: A rua Dias da Cruz, 864,
oxlglndo-se referencias e asselo.
Ordenado 1008000. (66693

COLCHÕES
Faoem-sc e reformam-se col-

choes a domicilio, em qualquer
ponto da cidade. Chamar Ferrei-
ra. Tel. 22-6422;L_  (37340

Atestado de Saude
Serviço organizado. Das 9

ás 21 horas, todos os dias á
rue S. José n. 110, Io andar
ao lado da Galeria Cru*-'-"

 (63062

flRRENOS
Vendem-se diversos terrenos em

todos os bairros, a preços vanta-
Josos. CASA BANCARIA ABE-
l.ARDO DE LAMARE. Rua Süo

José n. 10, Rio. (37525
Vendedor em B. Hori-

zonte
Pessoa trabalhadora, conhecedo-

ra da praça dc Belo Horizonte,
oferecc-sc para vender qualquermercadoria, como representante,
dà referencias: á rua Curitiba. 584,
Sátiro M. Santos. (62821

DO

PARA EMBAIXADA
Ou a particular, vende-se lu-

luoso grupo: um sofá, duas pol-
tronas, por preço de ocasião. Cou-
ro legitimo "Mapplen". Custou
7:0008000. vendo por 3:0008000: «,.
praia do Flamengo, 10, Sr. Mario.

(62820
TORNEIRO

Precisa-se dc um, com bastante
pratica em trabalhos de precisão;
a rua da Alegria n. 249. (53271

BIBLIOTECA

immi DO BRASU
Aehnm-se n venda as se-

gnlntes nnra«:

GALERIA NACIONAL
Coleção de I 000 biografias

e retratos dos vultos pi-lncl-
oals da nossa historia

Em 10 fascleulos contende
;ads um 10 biografias com
os respectivos retratos* com*
pleta. 15S000

Cada fascleulo separado,
réis 1S500

lARüIM DB Ali.AH.
de P. Wllkens, 2
volumes 2S000

Ml I.HI.KKS. de Oas-
tão Penalva. 2 vo-
lumes  18000

ASAS l)K l'M ANJO,
de José de Alencar,
1 volume 18000
MOCO LOIRO, de

J M de Macedo,
1 volume 1(500

MKMOKIAS DO SO-
BRINIIO DO MEU
TIO. de J M. de
Macedo. 1 volume 18000
l.SOURO INDIANO.

de A Boue e E.
Aujaj. I volume . 1(600

Pela imagem, para
creanças

HS. CAIUBY S/A
PRAÇA DAr-É 34- G:\NDAR SAO PAULO

CORRETAGENS EM GERAL
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SECÇÁO LEGAL 

PROCURADORIA E INVENTÁRIOS
APLICAÇÃO DE CAPITAIS POR CONTA DE TERCISTROS

HERAI.no SOARES CAIUBY OTÁVIO A. CAIUBY SALES
Dlrctor-Presldente

Dr. FRANCISCO J. D. CAIUBY
Dlrctor-Superlntendente

Dr. NCSTOR DALE CAIUBY
Dlrétor-Gerente

Dr, JOSÉ E. BBANCO LEFÈVRE
Gerente

Corretor Oflcial-Preposto
Dr. ROBERTO MACHADO

DE CAMPOS
I.UIS SOARES FILHO

Corretores Sindicalizados de
Imóveis e HIPOTECAS

PAHA REFERENCIAS:
EM
NO

4.0 ANDAR

SAO PAULO — QUALQUER BANCO
RIO DE JANEIRO — JOAO DALE.

R. CANDELÁRIA. 19,
(C 2830

PNEUS
Compra-se qualquer quantida-

de, usados, carestlas, inutilizados,
carcassas para recautchutage, 1|2
uso, saldo de novos, paga-se ã
vista, com João. Tel. 43-7828.

 -(62716

Mme. MELO
Qulro. Vidente. Cálculos do

FUTURO. Causas comerciais, via-
cens, duvidas e empreendimentos.
Horóscopos e orientações seguras.
Rua Buenos Aires n. 263, Ia and.
Tel. 43-6658. _(37192)

Escada de ferro —
Caracol

Vende-se com 5,50 metros de
altura e 0,80 metros de ralo, um
ótimo estado. Trata-se na gerenciado Jockey Clube Brasileiro: á Av.
Rio Branco n. 103. (53040

Datilografo- corres-
pondente

Precisa-jé de .um. com pratlca,
que tenha rudtmentos de. conta-
bilidade. Cartas com ordenado e
referencias para 41875; na portaria
deste Jornal. (41875

Cabeleireiro s
Vende-se um Instituto de Be-

leza com instalações xnodernlssi-
mas no melhor ponto de Bota-
fogo por motivo <le viagem ou
admlte-se um soclo facilitando o
pagamento. Tratar com A CA-
DEIRA CAMPAKTLB.

Rua Visconde de Itaúna, 615.
Telefone 22-8607. (C 2860

15:00055000
Gratifico a quom arranjar em-

prego para medico, garantido, na
profissão. Carta para 37173 na
portaria deste jornal. (37173

COLÉGIO MILITAR
Vcndc-se uma farda dc gabar-

dinc (garance), em ótimo estado
de conservação. Tel. 38-4143.

(41788

A VIDA
LEÃO.

DE NAI-O-
1 volume . 1(000

Pedidos a Adn-lnlstraijãu
do JORNAL DO BRASIL pelo
correio, mais 500 réis por
volume (C 89

AUXILIAR PARA
SECÇÁO DE CREDITO

Precisa-se de nm com
perfeitos conhecimentos 8e
uma secção desta natureza
Cartas com idade, nacioná-
lidade, referencias e orde-
nado desejado para 37322,
na portaria deste jornal.¦ . (37322

ESTENO-DAT1X.O-
GRAFA

Importante firma desta
praça precisa de uma. com
perfeitos conhecimentos dc
correspondência inglesa' —
Tratar com o Sr. Staffa,
nas Casas . IESBLA, á rua
do Ps-seio 48. (5321C

HIDROCELE
Tratamento sem operação pele

Dr LEONIDIO RIBEIRO Trav.
Ouvidor. 36. • .- _. (C 103

LOJA
Aluga-ae a superior loja da rua

Frei Caneca n. 367, para negocio
limpo e com contrato de dois enos.-   quar-

(68821
Pode-» alugar tambem um quar
to nos fundos

PENSAO
Vcnde-sc ou passa-se ótima e

central. Faclllta-se o pagamento.
S. Bento 30. 2." and. (47882
Moços dc 16 a 18 anos

Prcclsa-se idôneos, para serem
Iniciados como vendedores de pro-
duto de consumo forçado e valor
real: 4 rua Sousa Franco. 13. até
as 10 horas. (53161

VENDEDORAS
Industria de grande I aceitação

cm todas as escolas, procura ven-
dedoras Inteligentes,. de bôa apa-
rèncla e com relativa Instrução.
Tratar daa 8 ás 10; á'Av. Hen-
rique Valadares, 98, ap. 53.

(42034
FARMACÊUTICO

Prcclsa-se de úm, diplomado,
para assumir a gerencia de uma
farmácia. Tratar a rua Jardim
Botânico n. 697, das 16 âs 18 ho-
raa. ¦, (33343

Lojas — Avenida
Atlântica

Alugam-se em edificio bem
cpli6;.iiido;' A Av. Atlântica, eá-
quina-de Siqueira Campos. Pro-
postas A "A Patrimonial" S. A.
Visconde de Inhaúma, 39, 6o. and.
Tel. 23-3189. (53330

CASA
Compro uma, até 30:000*000, na

esteção do Rlachuelo ou Meyer,negocio direto. Cartas para M.
Viana: á rua São João Batista, 14,loja, Botafogo. (57617

O SEU RADIO PAROU?
Telefone para 22-9473, rua Mar-

quês de Sapucal, 176. A Casa Rltz
concerta-o, dando garantia de 6
meses. Orçamentos a domicilio,
sem compromisso. Compra e ven-
da de rádios usados. (66587

A pallitez dn nea fllhlnho é re
Mexo de «na fraqueza Torne o
forte rom calcto f Mrro rt.indn- ibr

TÔNICO DE CÁLCIO
FERRO FOSFORADO

Um consagrado produto
hnratorlo!" de

R 8 lm*

dns La
DE PARIA * Cia
74 Fone 88-2347

(C f«

LABORATÓRIOS
Vendem-se dois com diversos

produtos farmacêuticos, patentea-
dos, com grande salda; outro ds
flora, negocio grande e bom. Cal-
xa Postal 3353. (41797

LOJA NO CENTRO
Aceltam-se propostas para o alu-

guel Je uma loja, numa das mais
comerciais do Centro. Informa-
ções pelo tel. "3-2760. (53165

Cortador para açougrue
Precisa-se com pratlca, dã-se or.

denado è porcentagem nos lucros.
Responder para 37194, na portaria
deste Jornal. (37194

CASA A VENDA
Vende-se uma casa. a rua Her-,

mengarda. 139 Meyer. conforta-
vel, com grande terreno e bons
cômodos Chaves para ser vista. A
mesma ruà 141 Preço 50 contos.
Nào se admitem intermediários
sob qualquer pretexto. Tratar rua
Baroneza do Druguatana. 47.

(C s
Material para cons-

trução
Vai construir? Adquira com

50 ".'o mais barato os seguintes
matcrlalsl: telhas, tijolos, banhei-
ras. esquadrlas, lavatorlos c- as-
soalho, na demolição do Grande
Hotel; á rua da Lapa. 47. (37145

INDUSTRIA
Pessoa conceituada, dispondo

de capital regulRr. procura indus-
trla que precise dc desenvolvi-
mento. Ofertas com esclareci-
mentos, para 53102 na P^/taHa
deste Jornal. (5310.2

MASSAGISTA
Banho de luz e Infra-vermelho

a domicilio, reumatismo, parall-
sta, panevltres, atrofia' muscular e
obesidade. Tels. 22-273': e 29-0880.

(43115
TAPETE ORIENTAL
Turkbaff, peça legitima de valor

Internacional em cores e desenhos
maravilhosos, 355 x 2,35, vende-se
A rua Cupertlno Durão, 26. apto.
101 (Praia: Leblon). Tel. 47-3668.¦ . ¦ (42059

Fabrica de bolsas.
precisa-se de um colocador dc

armações e mocas para costura.
R. Concelç«o 17. !¦»¦ (41760

SAO CRISTÓVÃO

VENDEDORES
De perfumarias, de preferencia.Ja introduzidas- nas barbecrlaa e

cabeleireiros. Indígena, 532, rua
Golaz, Piedade. (66603

Permanentes ?...
á 10$000

VAs melho-
res do Rio,
base de.oleo
— aa mais
bonitas, só
no Inititn-
to Chaves.
Av. Pas-

sos 99,
sob.

(37583

¦ ¦ Jr \_e w

i TERRENO
Oto
h
19

SENHORES COMERCIANTES, DATILÓGRAFOS E CHEFES DE ESCRITÓRIO.
CONHEÇAM DS PERTO AS CAIXAS REGISTRADORAS National c MAQUI-

NAS DE ESCREVER Reminnton reconstruídas
São lindamente acabadas, perfeitas e garantidas, que se ven-

dem a meios preços e longos prazos.
HA 25 ANOS QUE NOSSAS OFICINAS

se dedicam exclusivamente na construção e reconstruções de maqui-
nas. A-nossa secção de concertos, pinturas e cromagens, c a mais
completa. __.-.-.

TABELA ESPECIAL DE PREÇOS
ORÇAMENTOS GRATUITOS

CASA VOUGA
41 _ AVENIDA GOMES FREI RE — 41 — Tel. 22-1042 — Rio

ELEVADOR
.Vondcm-«e dolf. para. cinco an-

dares, em pleno funcionamento;
¦ no Largo da- Lapa n. 47, demoli-
cao do Orande Hotel. (37145

Vende-se este terreno. . ¦—
Praia de S. Cristóvão, 113, e
115. Quasi esquina de Almi-
rante Mariath, á SM passos
do Campo de S. Cristóvão,
em frente ao Cais do Porto.
Tel.: 43-6884.
.;- (53428

Produtos farmaceu-
ticos

Pessoa relacionada no melo m:-
d;co. aselta representação para
trabalhar por conta própria. Bes-
posta para 37494. ne portaria des-
te Jornal. (37484

BILHARES
Veridem-se snooker e carambo-

la, usados, em pcríolto estado,
marca "Brunswick". Rua Senador
Euseblo n. 218. _^ (53459

CASA.
Precisa-se alugar casa .om dois

quartos, duas salas- e demais de-
pendências, modernas, com quln-¦Sal,- nos bairros :da Tljuoa ate
Saenz Pena ou Vila Isabel. Infor-
mações pelo_tel. 48-1028. _(86658
Auxiliar de escritório
Oferece-se para trabalhar algu-

mas horas por dia, com conheci-
mentos de. todo serviço de escrl-
torlo, quer comercial ou de con-
tabllldade, tendo tambem pratl-
ca de quolquer serviço. Tesouro,
Prefeitura, Imp.- sobre a Renda,
Ministério do Trabalho, etc. Car-
tas para 42021, na portaria deste
Jornal. (42021

Títulos de capitalização
Compro da Sul-Amerlca, Allan-

ça da Bahia, Internacional, Kos-
mos. Prudência, mesmo atrazados
nas mensalidades, paga-se bem,
negocio rápido; A r. do Carmo. 29,
1°. and., s. 6, com o Sr. Osvaldo,
das 13 ás 16 horas. (66666

PINHG- PARANÁ'
. v"en*lcm-se taboas e multo-, paus

use dos. em perfeito estado. Preço
barato. Rua TJranoi.. 1.168, Ramos.
Tel. 30-3542. (66657

Maouinas de escrever
E registradoras. Çoncertam-se,

comprem-se e vendem-se. Orça-
mentos grátis. Preços antigos.
Tel. 23-0667: A r. Buenos Aires
n. 182. (48162

COLCHÕES
Fazem-se e reformam-se em

quaisquer pontos da cidade. O
NEVES sempre foi e deve ser o
preferido, unicamente pela per-
feição de teu trabalho a preços
mlnlmoa. Tel. 22-3082. (63660

ENCERADEIRAS
Aspiradores, compram-se usa*

dos, mesmo quebrados. Paga-se
bem. Tel. 23-3727. (42008"

URGENTE
Vitrina externa, grande c mais

Instalações para modas. Llngérle,
etc. — Vcnde-sc pela melhor
oferta e passa-se contrato: A Ave-
nida Rio Branco. 149, Io.. por
cima da Caixa Econômica. (66402

PEQUENOS ANDARES DO PRÉDIO DA RUA
GONÇALVES DIAS 78

Aceitam-se propostas dc locação para os diferen-
tes andares dessa moderna e novíssima construção.

TRATAR NA AVENIDA RIO BRANCO 61

Atenção, Srs. comer-
ciantes

Como contador registrado, com
longa .pratica profissional e ótl-
mas referencias, ofereço os meus
serviços, dentro das horas de que
ainda dlsponho, ou mesmo para
o dia Inteiro, se esta condição
corresponder aos interesses recl-
procos. F. Martins, tel. 42-3634.

(82663
SALA E QUARTO

Casal de tratamento, sem filhos,
trabalhando fora, deseja alugar
em casa de outro casal ou senhora
só. sala e quarto, sem mobília,
com pensão e como únicos inqul-
Unos. Serve na Esplanada do Cas»
telo. Cinelandia ou imediações».
Propostas detalhadas para 479851,
na portaria deste Jornal. (47985,"~

CABELEIREIROS <
Compramos maquinas de per'

notUerm e acessórios, em qual»
i quer estado. Tel. 43-4113. Ch»-

(53101 i mar Perelr*. (4178^.



JORNAL DO BRASIL
PARA CONSULTO-

RIOS MÉDICOS
Alugam-sc ótimas salas,

no "Edificio N. S. do Car-
mo". Rua Rodrigo SUva
34-A, desde 250$. Trata-so
à rua do Carmo 46, sob.

(C 2984

FERIDAS ?
Se n_o sofre lndlquo quem so-

lm. presta oasa caridade aos pa-
cientes .Escrevo Indicando ende-
reco parn Av. Rio Branco, 103,
Blo. (632<13

1° ANDAR
Aluga-se A run. da Assembléia

n. 87, próximo _ Avenida, entra-
da Independente, próprio paraconsultório ou escritório. 6509000.
Trata-se na loja. Camlsaria Ipl-rtnga. (47687

lBÍSi____-_^"h oo^' o in Br*—^_t0*^^~^

A LEUCORREAÍFtORES BRANCAS?
06 UMA INFLAMAÇÃO QUE '6YSA' ELIMINA PRONTAMENTE

E PROVIDENCIRL
(O 2631

Apartamento ou casa
Professora proeura outra paramorarem Juntas, dá flador e refe-

renclas. Telefone 36-4191, das
10 ás 10 Vi horas, Mme. Helena.
Oúrrela Dutra, 15 ou cartas para66325, na portaria deste Jornal.

(66326

.Bebam,CAFÉ' GLOBO
O MELHOR B O MAIS SABOROSO

JOM ATE' A ULTIMA GOTA f
Guardem as capas qae têm vaiar

(O 3»

APÓLICES
Compro qualquer quantidade pela cotação do dia.

Mesmo caucionadas. Pago cupões de furos vencidos
ou a vencer, desconto 4 %. Negocio rápido.
CABRAL — Rua Buenos Aires 46, Io— Tel. 23-3191

(O 1Ó15
Evite rogas

p,_*sagg)_s a
terra com .

a ¦

Moveis de Estilo
CASA VERDE

Sen. Enxebto, 88
43-4070.

(O 2820

GtTABfcA-LIVROS
Brasileiro, eom bastante pratl-ca, proeura colocação. Cartas porfavor para 36908, na portaria des-

té Jornal. (36908
SITIO

Vende-se um; & Estrada Campo
Alegre (Vila Normandla), com
190.414 m2. e com 6.000 pés de
laranjas. Informações com Qul*
marães. Bua doe Ourives n. 8,
4°. andar. Fone 22-0050. Sem ln-
tettnedlarloe. (47752

DIVISÃO K LUXO
Para grande Companhia,

un embala e eom vidros bl-
seautados, serviço de Lean-
dro Martins, v«nde-sc neste
jornal, tratar na Adminis-
tração. (C 352)

CASA

AOS DESAMPARADOS
E desempregados do sexo mas-

culino que estejam em situação dl-
ftcll. Oldade Luz os recebe; cs mo-
gos ate que se empreguem e oe
velhos ate findar os seus dias. Ot-
dadaosl Encaminhai & Cidade Luz
os caldos na targeta: lembrai-vos
que as esmolas das ruas nüo lbes
resolvem a sltuaçfto Secretaria •
deposito. A rua Frei Caneca 51.
tel. 22-4271. (001

SÓ PARA MULHERES!...
Lucla Modas, a casa preferida

pela elegância carioca, avisa as
suas gentis freguesas que dispõe
do lindos vestidos pelos últimos
figurinos de Paris, desde 1008000.
Pnclllta-se o pagamento. Rua 86o
José, 112, 1». and. Tel. 42-0869.

(62786

A* rua Barfio de Coteglpe, 209,
com três quartos, dua salas, ba-
nhelro, cozinha e quintal. Alu-
guel 400.000. Chaves ao lado, no
n. 205, por favor. (62303

Restaurante Vegeta-
riano

Alimentar-se de vejetals, frutas
e azeite fino é garantir a sauAe.
Rosário 149. (47639

SA MATERNIDADE
Prof. Arnaldo dt Moimli. LI-
rro de eotuêlhoi o itreitét»

para fatura» rai*_
(o neij

Apólices ao portador
De Sfio Paulo. Minas, Pernam-

buco, Porto Alegre, Distrito Pe-
deral, cupões das mesmas e cer-
tifiçados da Caixa Econômica. Pa-
go pela melhor cotação. Pro-
«irar Almeida; A rua Buenos Al-
res n. 54. 1°. andar. (65243

FARMÁCIA
Vende-se üma, bem Instalada e

ótima clinica, com quatro medi-
cos. Tratar é. rua General Castrlo-
to n. 562, Nlterál. (57498

Dinheiro — Apólices
Empresto sobre promissórias,duplicatas e .caução de apólices.Facilito ao particular. Comproapólices de S. Paulo. Minas, Per-nambuco. Porto Alegre e do DU-trlto Federal, bem como cupões

das mesmas. Pago pela cotaçãodo dia. Rua Buenos Aires 54. l."andar. (4.B4

BRINS
CASIMIRAS

AVIAMENTOS
ÚLTIMOS PADRÕES E PREÇOS
30 — LAROO DO ROSÁRIO — 20

entre Uruguaiana' e Andradas
CC S0)

RESTAURAÇÃO
Gradual • permanente da?

íunçõei masculinas enfra.ue.i-
daa. Impotência viril total ou
parcial. Frieza feminina: — o
Instituto BEAUOENDRE. Cal.:.

OO-tal, 81. - PORTO ALEORt.
— Sul. Mediante simples pedi-
do, remetera discretamente *•
Acompanhada de um GRAFICO
VIRIL, a - sua valiosa orochura
"IMPOTÊNCIA VIRIL _ PRIE-
_A FEMININA. SEU TRATA.
MENTO". a quem a solicitar.

(o njsi

GELADEIRAS
Falrbanques Mosses, 4 pês, no-

va, 2:500., Frlgldaire, a longo pra-
zo. Visconde de Inhaúma, 99,
prox. & Avenlda, Oasa Darlo. Tel.
43-2,70 (52917

QUINTA-FEIRA,

Livros Usados í
DE ABRIL DE 1940

Compra-se qualquer quan-
-idade sobre todos os assun-
tos. Paga-se bem. Telefo-
ne 42-2885, com José.

(.8058)

ESCRITÓRIOS
Esplanada do Castelo

Alugam-se ótimas salas no 9»
andar do Edlílclo Almirante Bar-
roso, a preços razoáveis Trata-as
na portaria, com o Sr. Raul

 (66451
GRANDE SALA

Finamente mobilada, aluga-se
com café e Jantar, Casa estran-
g-lra, agua em abundância, gran-de Jardim, cozinha européia. Sala
própria para casal e com uma cre-
anca. Preço barato. Av. Copaca-
bana, 12. Leme. (52760

CASAL SEM FILHOS
Oferece-se um, com multa pra-tlca de todo serviço de grandeedifício, podendo prestar fiança o

carta de conduta. Recados para
D. Maria. Tel. 26-0201. (47570

Vende-se particular
FORD - CAMINHÃO

1039, maquina, pneus e carros-
serie, em estado novo. Preço ba-
rato. Tratar com o Sr. EDWIN,
Tel. 48-4498. (51837)

Verão en!? Friburgo
Hospede-se no Hotel Caslno Tu-

rlsta, dlarla desde 158, o mais
central, luxuoso e confortável,
dispondo de ótimos apartamentos
cci.1 banheiro. Tem garage. Tel.
69, Friburgo. Informações no Rtoil
& rua do Ouvidor, 89, 1°, tel. 23-
6125. (47313

ARMAZEM
Aluga-se um grande armazem,

proprlo para qualquer negocio ou
deposito; a rua Hermeneglldo de
Barros n. 73, próximo ao relógio
da Gloria. Chaves no açougue ao
lado. Aluguel 450S. Tratar A run
do Mercado n. 14. (52940

QUIROMANTE
Acha-se nesta Capital a mais

celebre quiromante qu. revela
com clareza a vida individual, faz
trabalhos importantes. Atende
diariamente em sua residência: a
r. da Matriz n. 62, Botafogo,
das 8 as 21 horas. (46025

PROCURAM-SE VENDEDORES
para colocar louça, vidro, talheres e outros artigos de uso
nos bares restaurantes, botequins, etc.

Ofertas dando referencias a "J. C". Caixa Postal 1375, Hio.
^_ (C 3147

COMPRA SE TERRENO EM
JACARÉPAGUÁ

Areo mínima de 35.000 mts.2 em lugar
com agua, luz e telefone á porta. Negocio ur-
gente e á vista. Telefonar, para 28-9937.
______  ¦ ... ( 87666

HA ESCAPAMENTO
DE GA'S EM SEU
FOGAO E AQUE-

CEDOR ?
29-1328

O técnico gaslsta Batista con-
certa, com garantia, aquecedores e
fogões, em qualquer bairro. Te-
lefone 29-1328. (41029

MEIAS
N&o gastem dinheiro sem pro-velto, comprem na Fabrica "Su-

per", finíssimas de durabilidade,
garantida a 68, 78 e 88; A rua de
Santana n. 66 — Notem bem. é
uma porta só, 66. (66248

COLCHOEIRO 
'

Com longa pratica, faz e refor-
ma colchões a domicilio. Chamar
Santos, em qualquer ponto da et-
dade. Telefone 22-3337. (47746

PROF. FL0RIAL 
~

Qulrosofla, astrologia e pslcana-Use. Acaba de regressar do sul e
acha-se das 9 ás 19 horas, & rua
da Carioca 11, 1° and. (86403 1
Cintas abdominais 18$

Na Casa Mme. Sara; & rua Vis-
conde de Itaúna, 145 (Praça 11 de
Junho) (37063

30 contos — Capital
Pessoa bem relacionada no oo-

merclo, com possibilidades de bons
negócios de rápida solução, pro-cura riart.eular- que disponha do
capital acima, para mobilizar for-
neclmentos d* lucro compensador,
bastando dispor uma hora por dia,
com todas as garantias em mAo*,
poderá ter um lucro medlo de 5 a
6 contos mensais. Carta indicando
onde pode ser procurado, para47992, na portaria deste Jornal.

(479B S

Socieda

_, Logar para repouso
O'timo passadio, agua magne-

zlana, Eossego absoluto, 2 horas doRio. Hotel Serra do Mar,; Palmei-ras. Est. do Rio. Inf. 48-0572.
(62597

Desenhista e Riscado.
Precisa-se de um hábil para tomar a direçãode ruma FABRICA DE MOVEIS ho interior. Escre-ver para NICOLAU BRACKS — Manhumirim —Est. de Minas — E. F. L. (37459

Ven dedores
Importante organização desta praça necessita devendedores para trabalhar em repartições publicas.Artigos de escritório, maquinas de escrever e de con-tabilidade, de afamadas marcas. Dirigir-se á C. Postal2551, Rio dando referencias e pretensões. (C 2959

VENDE-ÍÉ OU ALUGA-SE
Aluga -se grande predio oom 14camp_rti__.en.os em centro deterreno todo arboriBado, com cll-

ma salutoerrlmo, servindo paraàtísaa.0 colégio, casa <_!-_¦ saude, ho-tel ou vende-se Junto a mais três
prédios e uma grande área detaweno dando Iretite para. duas
ruas e serrindo para construiruma avenlda tudo A ru» Sírel Ta.-btano em frente á Escola Vis-conde de Oalrú, a 2 minutos daestação <to Meyw ou 6 da esta-
çâo do ___g)en_o Novo. Tratar
QOQ-l o Sr, Pinto á rua ArqulasOorde-To n. aw, no Meyer.

(83H__.)
MARCENARIA

A t-u» General Oald-
oom o» Impostos era
a de maquina...____ _ _ «amTJPOGÍ.ÃFIÃ

««tal — 4J_ut_ Didot.*-"•— «ei ntn lio. Vea-
oa 4s$-__l_tr_ç_ori-t_m---L T*£*í___

«c_f_w joToxn,

1 i ii i

com o Sr.

CONTADOR
Brasileiro, oom bastanteea, procura colocação,

paia 36907, na portaria deste Jor.»•«• .anuir

pratl-Cartas

(36907
TEM APÓLICES ?

N*o lhe falta dinheiro. Vér Ar. Buenos Aires 54, 1." and., comAlmeida. A melhor cotação.(.649.

CORREIAS
PENSAO FAMILIAR
O'tlmo ollma, recebem-se con-valesoentes de qualquer espécie.Assistência medica e enfermagem

grátis. Esterilização completa; Arua Joeé Cândido n. 22. Tel. 84.
(51922

Esterio-datilografo
Preclsa-ee ds um steno-datilo*

grafo, em inglês, oom bastante
pratica. Deve conhecer o portu-
Sues. 

Favor responder para ialxa Postal 40, dando Idade, ex.
pertencia, nacionalidade, endereço
s numero de telefone. (46746
Material de construção

Movo a usado, em grande esca-la, com o maior baratelro: á rua
Coronel Rangel n. 83, Cascadura,
telhas, esquadrlas, eto. (35424

CALISTA — 5$000
Oalos, oravos, unhas encrava-

das, rua 7 de Setembro, 65, 8».andar, sala 81. Tel. 43-2504. Resl-dencia, 42-2387. Jaime Oarrelra.
(12889

ULTRA-VIOLETA
Vende-se um aparelho de radioultra-violeta "Original Hanan".

Tratar das 9 as 12 horas, no Edl-fido Carioca, sala 706. (41714
Mestre para oficina

Precisa-se de um com ipratioana fabricação de mesas, armários
e demais artigos, para cirurgia etodo trabalho em chapas laquea-das. Tratar & r. Teofllo Ottonl134. tel. 43-2599. '¦_ (47960

PARTE DO 2° ANDAR
Aluga-se A r. 7 ds Setembro, 84,

Junto A Avenida. Trata-se naCasa Campos. (47276

MOBÍLIA
Vende-se uma para sal&o de

Jantar, em ótimo estado, de lm-bula masslça e oristals, com três
peças, mesa elástica e doze cadel-ras, por preço razoável. R. MenaBarreto 1, das 13 ás 15 hs. (62557
ÁGUAS DE S. LOURENÇO

Sô Hotel Bela Vista, com ótimotratamento, dirigido pelo proprlodono. Diárias para casal 201)000.Uma pessoa só num quarto, 12..Tratar A r. Senador Pompeu, 23.Rio. Fone 93-3591. (52626

Morfe-a, I

NSo compre mais cinta
Com ou sem barbatana, sem consultar Mme. Mariette,iVl_^1^d____X- ** *nt,ga d° Bra8H' TeIef°

(«2792

LOCOMOVEL
Vende-se uma, em perfeito, se-

tado de conservação, conjunta-
mente a outro maqulnlsmo e có-fres. Vêr e tratar A rua Vlscon-
de de' Itaúna. 106. (36498

CHAVES PERDIDAS
Entre Lido • Praça Mauá. numauto-lotaçfio. Quem encontrou acarteira contendo as referidas cha-ves, queira fazer o favor de en-

trega-las na portaria do EdifícioBagé; á rua Buarque de Macedo
n. 68, que será bem gratificado.

(41786

207, AVENIDA DOS DEMOCRÁTICOS, 207
Endereço Telegrafico —- M Á R V I N -- RIO

TELEFONE 30-3800
REDE PARTICULAR LI GANDO DEPENDÊNCIAS

RIO DE JANEIRO

Fundição
de

e refinação
metais

BRONZE FOSFOROSO MARCA ANCORa
E COROA — COBRE ELETROLITICO

MA^RCA ANCORA E COROA —
ESTAMHO — CHUMBO — ZINCO

. — SOLDAS DE TODOS OS TIPOS

Metais para tipo
Poro linotipo "PerfecHon" e "Exeelsior,f

•stereotipo "ANCORA" e "COROA"

monotipo "Standard" e "Coroa"

ains ti<
BRONEON

NICKELINE
NICKLOID

RAILWAY BRAND
MARINE BRAND

SPECIAL N.° 1. RAILROAJ?
WHEEL-BRAND

Importação de:
COBRE-LATÃO, AÇO E FERRO EM

L-MAPAo
VERGALHÕES
TUBOS

EIXOS
VIGAS• CANTOREIRAS

FABRICAS DE:
ARAMES DE COBRE, LATÃO E CHUMBO

CABOS DE COBRE TRANÇADO
PONTAS DE PARIS

CANOS DE CHUMBO
CHUMBO EM LENÇOL

DOBRADIÇAS DE AÇO
PARAFUSOS E PORCAS

REBITES DE FERRO E COBRE
PINOS PARA ISOLADORES

(O 8051

Universidade n. 62
(TEÉREO)

Aluga-se por Rs. 4008000 este
apartamento com todo o conforto.
As chaves est&o por obséquio com
o locatário no andar superior. Tra-
ta-se com o Or. Neves, á rua da
Quitanda n. 20, sala 703. (46961

SITIO EM NITERÓI
Vende-se um sitio com mais de

dois mil pés de fruteiras, com
um lindo bungalow ao centro. Vêr
8 tratar todos os dias, no local;
á rua Maria Rita n. 124, São Goncalo. Parada 34 depois do Pa-tronai» ou fone 2020. (65801

ÊT^'_t_\ \m-iormmm~, eoIehBe. <'__ft ____»__
|||_0 P.-.O. -oiDlmo. _¦__'_-____
lUttW "DA PIIEI OANBC_. «• W___flfl£K_

novo
skiTAPETE

CONSERVADORES DE
TAPETES

COPACABANA
Lava. concerta, pinta ou tinge
qualquer qualidade de tapetes.

com a máxima perfeiçãoRua Olsi.lann Hucison 14Tel. 27-7185. (47799

ÓTIMO NEGOCIO
Por motivo do proprietário terde se retirar para íõra, passa-seuma casa de armarinho, prediopróprio, vende-se tambem o pre-dio. Informações na rua da Al-fandega n. 356. Rio. (87283

Organização de Vendas
Importante companhia necessita de pessoa habi-

litada para ocupar cargo de responsabilidade em sua
organização de vendas. Prefere-se brasileiro nato com
conhecimentos de idiomas, principalmente inglês.
Cartas do próprio punho, indicando experiência, re-
ferencias e pretensões para a portaria deste Jornala ________________ (53229

CORRETORES
Para trabalhar em capi-

talização, aceitamos quatro
eorretores remunerados, di-

1 ariamente, além de boas co-
missões. Exisimos conheci-
mento da praça e que já
tenha trabalhado em cor-
retagens diversas. Cartas
para 56889, na portaria des

. te jornal. (56889
Trate do seu rosto

Com medico especialista. Oura
garantida. Formula própria, com
aplicação elétrica, 108000 cada vez.
Ed. Rex. Sala 1321. Terças,. Quln-
tas e Sábados, das 16,3" ás 19 ho-
ras. Tel. 42-8362. (35460

INSPETORES E COR-
RETORES

Companhia de Capitali-
/ação dispõe de duas va-
gas de inspetores, com or-
denado e comissões, além
de algumas vagas de corre-
torés a comissão. Cartas
para 56890, na portaria des.
te jornal. (56890

mêm MP0S.T0 DE CANAS PATENTES
•te» *r- l-klW-Tt-ai *> JORWAi,

(USN

SRS. COMPOSITORES
Querel3 Imprimir as vossas mu-

slcas mais barato e recebe-las no
mesmo dia? Procurai o Sr. Gen-
til Mata: á rua General Câmara,
119, a.» andar. Tel. 33-5287, das
18 As IT horas. (26819

Casa em Ipanema
Vende-se ôtlma e confortável

casa, para residência de pessoasde bom gosto e fino trato, comtodo o conforto, alta A rua Vis-
conde de Plrajá; n. 187. Preço30C contos. Pode :er vlst. das 16
ás 18 horas. Nfio se aceitam ln-termedlarlos nem se dá infor-formações pelo telefone PaclH-
ta-se o pagamento. (C4

ATERRO
Acclta-se sem lixo. Rua Santa

Heloísa n. 12, Jardim Botânico.
(47666

COLCHOEIRO
Reformam-se colchões a doml-

clllo, por preço sem competidor.
Chamar Machado. Tel. 20-3699.

 (52791
Apartamento novo
COPACABANA — POSTO 4

Vende-se á r. Domingos Ferrei-
ra. 242. apto. 303, 30:0008 á vista
e 35:0008 a prazo de 15 anos, com
a Caixa Econômica. Juros de 9 %Pretações de 3506000 mensais, coni
2 q., 1 s., 2 b., cozinha, q. de
empregado e banheiro. Vir até ds
10 í_ horas, todos os dias. Sem
intermediários. (62241

Colônia Pérola Grátis
Vale amostra até 31-3. Preços:

1 litro 168, V. 9S500, % 58 e .à 88,
Alfândega 232, prox. a Av. I-assoa.

(28278
ALUGAM-SE

Sales para escritório, na Espia-
nada do Castelo, Edlflolo Pedro II,
2o. pavimento; á Av. Graça Ara-
nha n. 26, esquina de Almirante
Barroso. Trata-so no loeal, Slndl-
cato dos Proprietários do Imóveis,
dos 10 ás 17 horas. (4124S

Guarda Livros
Do oontrato ao balanço. Escri-

tas avulsas mesmo atrasadas. Be-
ferenclas. Preços módicos. Pro-
curem o Sr. Gentil; i rua General
Câmara. 119, 2.° andar. Telefo-
ne 23-5287, das 13 ás 17 horas.

(26318
Casa em Ipanema

Aluga-se á r. Paulo Redfern. 43,
com 2 salas, 4 quartos e banhei-
ro moderno, quarto e "banheira de
empregada e garage. Com mobl-
Ua, 1:2008. Sem mobUla, 1:0008.
Prazo mínimo de um ano. Chaves
no n. 8, da mesma rua. (56975

J-S- fe^ÉÜ
i§ly|fe-?yÜH
ÍSSltii________-i-. _.'.^B

UM GRANDE ECZEMÁ ! ;.
Declaro que sofrendo de uma grande

cezema no braço direito, fiquei completa,
mente curado com o EtIXIB OB NOGUEIRA,
do Formaceutico-Qulmlco Jofio da SUva SU-
velra.

(Ass.) — JOAO VICENTE *-_Z.
Pelotas (Rio Grande do Sul)

(Firma reconhecida)
(C 86

DO BRA.n. — 11 da Abril d* _8_0

Romance cf uma rapariga pobre
ée LOUff iOUSSENARD

SEGUMDO EPISÓDIO

DE BAMBQ6HA*

_ PRIMEIRA PARTE

WMmCÉSA GERMANA
pipa • («({(mi

amava o prio-

OAPTTOLO 30>

, ?** «JuaJ ¦"•pwec-Mn ae. _o_le___ como aona. da pij» •t fn-i-tt-ticamente a ponta da cauda, cortada c aem pelos.
\ -___ ~ NSo che-rmos lá hoje, com m_! diabos! e-retomava- o.», cada vez mais excitado.— N&o tenha medo. patrto! Toollerava o oocJvílro, que por«m, conseguira que Verônica metesse _. trote de dromedárioDe súbito, deu-se o que era Inevitável.

__~J_'?50,S d__?Ms -=«™a «a a-pie-iague*, <Je trezentos ou «uar-
gooentos 

metros, ., desgraçado animal emtteou, _•________, , Sfe

.&£ um *&?%&£*movtoento* *°comprí<i<>' ^ "^
_ •M;»jc; JQHq-. um grHo _« íu-or • <__m_mm.

<>o_h.lroUrOU 
B* "W*11** teov. nos poucos ._ lulxe» • deu-os ao

Este berrava:* — Nio tenha medo, patrto.

^^eronlca 
esti. aqui, esta a pé... • depois «ene como um

O principe Jé ia longe e nio o ouviu.
Corria a bom corTctr, dando eneonferSes nos transeuntes, queo Atavam oomo se fosse malfeitor ou doido.O acidente dei_ü_e & e_quir.a das ruas de TocgueviUe • da

7£%B'' áBi a «"«nenK*» o príncipe tíbegara i n__&u_u__, ondeLudovico morava. >«.«_
Por felicidade, lembr-ava-ae do numera.

„. ->^_V^0,- em. dt>Ja,PM«» * Porta e perfeuntou eom vo_ sufoca-ctóijCustando-lhe a falar, como ae estivesse dominado por um pe-
O Sr. Montlgny eet_, em casa?Se é pelo pai que pergunta, meu eajro ____j_r, disse a nor-teira, nSo est*... íol viajar com a filha... ^^ÍI__.°— P*r_ru__to pelo filho... Ludovico... 9 estudante...Esse este!

• — Terceiro andar, lado direito... Nfio
oada andar ha sõ dois inquilinos.

O príncipe nfio quis ouvir mais- subiu 1e chegou ao terceiro andar.
Tocou a campainha • esperou, «-isto d* h__t_v_l ansiedade.

0__ viessem abrir. ~«w,
A casa estava «m completo ___enc-o. O princ-pe, afio ouvindoo ruido que costuma hsver numa easa quando *• toca á, eam_ál-nh*, tocou de novo.
Ainda nada! nem o arrastar de uma cadeira, nem o bater deuma porta, nem vooes, nem passadas.Miguel teve medo e puxou com tanta for .a o oorrtfio da cam-

patoha, <_ue ert* goou-lhe n*-. /______

tem qut errar; em

escada rap-damente

Cwneoou entfio a bater A porta, bradando! Ludovlcol... Lu-
dovicol... abra, meu amigo... abra!... peço-lhe...Sou eu... Miguel Bér__off...

Abra!... nfio tenha receio... ouviu.
No predio, ordinariamente t&o sossegado, sdmlravam-se do ba-

rulho e começavam a Inquietar-se.
Abriram-se algumas portas • apareciam caras intrigadas «

curlo-as.
O-fchiohavam e manifestavam indlgnacfio contra aquele ln-truso, que perturbava a tranqüilidade burguesa daquele prediomodelo.
.malmente, o p-lnelp-. nio podendo conUr-se mais. meteuombros á porta.
instintivamente, preaentia nma catástrofe.
Carregou com força íe. como a porta resistia, formou balanço

• deu-lhe um furioso encontrfio, bradando:
— Ludovico! Ludovico!... responda-me!... responda-me!...
A fechadura caiu • a porta abriu-se com estrondo.
Miguel percorreu a casa, desorientado, entrou no quarto e sol-

tou um grito de terror ao vôr sobre a cama Ludovico e Maria,imóvel», atracados, pálidos oomo cadáveres.

CAPITULO XL!

_<e_T_»__o, o kxtotwm. *%». Bambocha, oomo devem e_t&r lem*brados, _{>re__B_i__, no pelado Laramle a falsa declaração da dl-vida de quinhentos mil fracces. passada em. nome de Noéml
Oaatn.

Como o documento, aus «qrutv-Ua. a uma leto», nfto fôr» pago,lowrenÇô anuholars, qüe ia protesta-lo.
Pol o que fe».
O plano de Bambocha era «rtremamente slmpies.
O patife pensara: ou a letra • paga 6, vista, ou nfio.

_LJ-_______________-__.___*^^

que é falsa, prendem Mlml e Léon, mas eu fico com os qulnhcn-
tos mil francos.

No segundo caso, prendem Miml e Léon e como sei os segro-
dos do Colher-de-Pau, vou-lhe extorquindo pouco a pouco varias
quantias, até perfazer os mesmos quinhentos mil francos, soma
asses respeitável.

Se se fizer fino, mostrou-lhe que o Barfio de Val-Puiseaux sa-
be das suas relações com Bambocha e ha de render-se.

Bra realmente bem imaginado e passou-se tudo oomo éla
provirá.

O velho Laramie, sempre finório « com longa experiência de
todas as patifarias, logo que Lourenço saiu farejou o laço.

Gontran era efetivamente um gastador, um poço sem fundo;
mas por que raz&o havia de dar semelhante quantia a Noemi?

Para mais certeza, o velho telegrafou imediatamente a Gon-
tran a pedir explicações.

Gontran, que se entendera cóm Bambocha, pensou:— Está tudo arranjado... vou vingar-me.
Respondeu ao pai em telegrama que n&o assinara letra algu-

ma, que aquela devia ser obra de algum falsário, de algum ladrão.
Deixou Monte Cario e dirigiu-se imediatamente a Paris.
Soube entfio que havia um sujeito parecidisslmo com êle, que

asse sujeito passava uma vida alegre com Francine d'Argent e
quo representava tfio bem o seu papel, que todos julgavam ser él?.
Gontran.

O Colher-de-Pau, mal humorado com estas interessantes no-
Tidades, quis falar a Bambocha antes dé proceder.

Graças a Rabanete, nfio levou muito t.mpo a encontrar-ss
com o bandido, que o esperava oom impaciência. .

Caracterizado com inaudita perfeição, Bambocha. a quem o
Colher-de-Pau tomava por um simples capitfio de ladrões, deu-lha
todos os esclarecimentos.

Contou-lhe as relações de Basco com Mimi e Léon, disse-lha
que erajn Intime* amigos e acrescentou!

______*_-___/

m

¦__.»»a»e"w»g#f--
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PLAZA — FMWf «'ti-4-i-nn noiiAs
VIÇIA9A

(1MPBOPWO ATE' 13 ANOS)

fecom; RAIMU e JACQUELINE DELIWAC

maptnatymtamm
— HOH

msm nom
ALUCINAÇAO

a.> (impróprio otí IR nnos)

If, PARAÍSO DO NU-
m, DISMO
fe.jíj.(Impróprio nté IS nnos)

•'^PRIMOR — HOJE

I MULHER FATAL
' 

0 HOMEM DAS GALA-
MIDADES

— NACIONA!

PATHK' JOBNA1,, NACIONAL .
'OPERA — HOJE
NOITE DE FARRA
(Impróprio até 18 nnos)

DEMÔNIOS DA
ALQERIA

(Impróprio nté 11 anos)
 NACIONAL

I
RITZ — HOJE

VIGILANTES DO MAR
(Impróprio nté 14 nnos)
MULHER FATAL

NACIONAL 
(C 3189

CARTAZ CINEMATOGRÁFICO

FILMES PARA HOJE
COMPANHIA BRASILEIRA DB CINEMAS

SÃO LUIS

PALAGIO

ODEON

REX

IMPÉRIO

GLORIA

ROXY
IPANEMA
PÍRAJA'
SÂO JOSE'

VINTE MIL HOMENS POR ANO, cqm Rall-
«lolpli Scott. Nnc, (Viagem do Ministério
«ln ARrlciilIurn no Norte do pnis) — A's
2. 4, fi, 8 «! 10 horos.
O\K0TA DA QUINTA AVENIDA, com
Cilncer Roírcrs. Nnc (Ao Fundo «Ia Ballla
«le Guanabara) — A's 2. 4. fi, 8 o. 10 lioras.
AGENTE DE ESPIONAGEM, com Jocl Mc
Crea (Imp. nté II) anos). Nnc. (Atunll'. les
Kossl Ilrx li. 30) — A's 2. 4. 0. 8 c 10 Hs.
HOLLYWOOD EM DESFILE, com Don Ame-
che Nnc. (Museu Nnclonal de Belns Artes)
— A's 2. 4. 6. 8 n 10 lioras. Bnlcilo 25000.
NOBRES SEM FORTUNA cnm Clnudctte
Colbcrt. Nnc. (Clnc-Jornnl Brnsilelro. —
A's 2, 3,40, 15.20, 7.00, 8,40 e 10,20 liorns.
Poltrona 2S000.
TRCS PEQUENAS DO BARULHO, com
Deanno «nrbln. Nnc. (A crlnçfto do Acorú
namlelrante) — A's 2,00, 3,10. 0.20, 7. 8,40
c 10.20 liorns. _.--„'.
A VIDA DE I5MILE ZOI.A com Paul Muni

 Clne-Jornal Brasileiro (Nnc). n. 91.
HOIS CAIPIRAS LADINO com Lnnrel &
llanlv— Clnc-Jornol Brasileiro n. 92 (Nn<!.
A CARGA DA BRIGADA LIGEIRA, com' Erro! Flymi (Imp. nté 14 nnos) — Café,
ouro do Brasil (Nnc.)
\ LEI DA FRONTEIRA, com Rondolph
Scott (Imp. nté 14 nnos) Nnc. (Üm Vésper-
tino Moderno). A's 12,00 1.40, 3,30. B.00.
(1.40. 8.20 e 10 liorns. Poltronn 2$000.

(C 3183

MffE - RIO Rua Alclndo,
Guanabara —- .
Edlf. REOINA
CINELANDIA
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LEDEKKR E FRANCÊS »RAKB
;,VÍ&5E^L" E S M E P AG A M
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.'.'. ¦'.GORDO E O MAGRO

v:¦;/;?-:¦ DE QÚrNTA-F.EIRA A DOMINGO

. P R AZ ER DE V I VÉR
''" ••ii-íf.iÍÍESE' DUNNF. é DOUGLAS FAIBBANKS JR.

LIVROS VELHOS
Revistas, jornais, arquivos, pa-

pel vllho. aparas dc tipografia,
írapos, etc. Compram-se o rua
Santana 157 e r. do Alfândega 91.

(47185

APARTAMENTO
Mobilado, quarto e banheiro,

em Copacabana, com visto porá
o mor. no posto 5. traspassa-se.
Tel. 47-1395, na porte do manhft.• (53360
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Moveis de jocorandA pinturas
gravuras pratarias, porcelonos
Jóias, marfins, cristais, livros, cor*
tlnos, bronzes, metols. vasos, lus-
tres de gás mangas, braços, pln-
gentes, tapetes, maquinas, en-
ceradelras, refrigeradores aspiro-
dores, blbelots, etc. Paga-se bem
Sr. Ribeiro. Tel. 23-9195

(6750
Escultura em madeira

Obras de arte. Objetos artis-
ticos para presentes. Rua do Se-
nado 219, tel. 42-5423, (35679
IMPOSTO DE RENDA

Declarações perfeitas, a preçosmódicos. Telefonar para 28-6081
com o Sr. Moura. (42144

(C 3121

Farmácia em Icaraí
0'TIMA OCASIÃO

Por motivos de viogem, vende-
se uma bem localizado e de fu-
turo, com residência. Preço á vis-
to, 12:000$. Vêr t tratar A rua
Barros n. 354. (43166

MINA DF..CIMENTO"
Jazido de carbonato de cálcio,

própria para cimento, o 250 kllo-
metros do Rio. Tem analise do
Laboratório Tócnologlco. Vonde-se ou procura-se organizar umo
sociedade snonlma. Corto o Dr.Aníbal Perllngelro, Paduo, Esta-
do do Rio. (66610

FARMACÊUTICO
Oforecc-se paro assumir respon-

sabilldade técnica de laboratório.
Corta para 66665 na portaria des-
te Jornal. (86665

VENDEDORES
0'tima oportunidade. Oferece-

se duas únicos vagas, a quem ti-
ver vontade de trabalhar, A r. dn
Assembléia 66. (62867

CINEMA RIO BRANCO
K. SENADOR EUSEBIO, 132 — Tcl. 43-IB39

O Morro dos ventos uivantes — O
Desanimado

j.«-Kclro — CARAS ESTRANHAS — GOLDWYN
FOU.IKS — No Relnurto dos cScs, D. F. B.

Procuro firma Idôneo paro pro-
paganda e dlstrlbulç&o. Carta pa-ra 48168 na portaria deste Jornal.

(48168 (C 3184

CINEMA LAPA
Av. Mem dc Sft, 23

Telefone 22-2543
LARANJA DA CHINA

NOITE DE ADÃO

2.«-Fclra: — CALUNIA —
CONVITE A FELICIDADE, Fil-
me-Jornal n. 102. A. Botelho.

CINEMA CATUMBI iQI N E MA MEYER
Rna Mnrquês de Sapucai,

Telefone 22-3681
O PRISIONEIRO DE ZENDA

O REI DOS COWS BOYS
«.«-Feira — VIDA ROUBA-

DA — LÍNGUAS VIPERINAS e
Filme Cruzeiro n. 46 D. F. B.

AV. AMARO CAVALCANTE, 33 — Tcl. 29-1122
O Mascara dc Ferro — 2a-feira — A vida c
assim — Perigo pelo radio — Filme Jornal
Brasileiro n. 82, da D. I. P.

(Impróprio ate 18anos) ¦—

CINEMA GUARANÍ
Rua Frei Caneca, 133

Telefone. 22-9435
ALDEIA DA ROUPA BRANCA

CAPANGAS DO BARULHO
2,»-Felra — ZENOBIA — AO

NORTE DO YUKON. Impro-
prlo até 10 anos. — o B,"0sll a
D. Pedro II, D. F. B.

BBEI '.wimx'-

CINEMA D. PEDRO
R. SfNADOR PO.MI'

NOITE
U. 221 — Tcl. 43-6151

DE PECADO —»0 NAMORADO DE JANE
LUTA DE JOE LUIS X GODOV

Ü.»-Felra — PRISIONEIRO VOLUNTÁRIO (Impro-
prlo oté 10 nno.') —A VOLTA DO ROUXINOL — ciu.:ue
de Santo Amaro D. F. B.

IC 31P4

FOGÃO A GA'S
Vende-sc um com 3 bocas c íor-

no. mitfto econômico, estrangeiro,
está como novo, motivo de mu-
donca. ir. 24 de Maio 558. c. 2,
Sampaio. (37730: SALAS

Alugam-se para advogado, me-
dlco, contabilidade ou represen-
toçôes. Rosorlo 131, 160S, com luz
e limpesa. (37470

LOJAS
Vonde-se o contrato de duas

grandes lojas no melhor ponto du
Av. 28 de Setembro, sendo átimos
paTa caíé c bilhares. Trata-se -pe-
lo tcl. 42-3007, das 10 ós 11 e das
14 ás 15 horas. (66642

CASAS
Vender, compror ou hipotecar,

Inf. com Barbosa. Quitando 132.
eala 3. (48159

MM' m BBPBKKSWBBBEBBPWKaBHCIBlH MBOHB^M^WMMMBBWl^BOBBCOBBMMBWWWW

fA PARA

Encarrcga-sc do envio dc café, açúcar e demalB mercado-
rtas para ltalla c outros poises — Saquinhos de 5 o 10 kilos.

Próxima partida "Conte Grande", o 27 dc Abril.
H. SALES & Co. LDA. — Quitando, 199, 2,o — Tel. 23-1663

(C 3171
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PELOIIGES
ipresemn ROTB e SEMPRE

âs 20 e 22 horta

íOTiMO CEU
0 BlUffllANTB tíJBSOIA <^1 5 ATOl» DE JOJÉWANDERLEy Ç MARIO lA&q

7

'caf* o primeiro attíi cômico

PALMEIRIM I
tmomparavvts creaçôes de DELORGES, ná
mAndre°tPALMEIRIMrem "Moxart"; ELZA
COMES, em «Mirna"} LUCJA DELOR, em

V- "Margarida"! JOAO MARTINS, em
'Ananias" — (Temporada sob

os auspícios ão S. N. T«J

Jacarépaguá ~ 12
contos

Vende-se pequena chocara com
700,m2, k Estrado do Bananal
183; luz elétrica, aguo, etc. Fica
perto das Estradas Guarl e Três
Rios, bonde Freguezla. 43-4286.

(62989
Colônia "Pérola" —

Grátis
Vale amostra grátis oté 3014.

Proço, 38, 55, 98500 e 188. Al-
fandega 232, um pulo de 21 me-tros do Av, Passos. (66795

AVENIDA
Compra-se no Distrito Federal,até a Penha e oté Meyer. Res-

posto positiva para 52524 na por-tarla deste Jornal. (52524

PRÉDIO — VENDE-SE
Novo, loja e pequeno sobrado,

tipo apartamento, com todas ns
instoleçdes, r. Ângelo Bittencourt
71|71-A, esq. do r. Alexandre Ca-
laza. Jardim Zoológico. Corto pa-
ra 37724 no portorlo deste Jornal.

(37724

ATENÇÃO
Visitai a celebre professora de

qulromancla, Mme. Zllda. Ela se
compromete a esclarecer os fatos
mais Importantes da vido humo-
na. Trota-se enfim, de todos os
casos que vos possam Interessar,
em quaisquer circunstancias. —
Acho-se k dlsposlçfto do respeita-
vel publico, á r. Porá 20, proxlmo
á Prç. da Bandeira. Horário: dos
8 ás 30 hs. Todos os c'.los. Con-
sultas. 38000. (48304

ESCRITÓRIOS E CONSULTÓRIOS
 AR CONDICIONADO 

Alugam-se no novo edifício da ruo Buenos Aires. 41, es-
quina de Quitanda o 1.° andar com três salas e mais duas
salns Isoladas. (C 3192

\

llííir— Vm espctaeuto primoroso í^jlfl IF
ilUüb, AS 20 e ás 22 horas IIUJL

Novas enchentes I Novas consagrações t
AMANHA- — Duns sessões.
SÁBADO — "Matinée". ás 16 horas — Duo»

sessões ás 20 e 22 horas.

POLTRONA -H^^OO

(53443

TEATRO
A P O L O

(Ex-Teatro Moderno — Rua Pedro I n. 17
EMPRESA PASCOAL SEGRETO — FONE: 22-7581

AMANHÃ — A's 20 e 22 hs — AMANHÃ
Estréia sensacional da Companhia Carioca

de Teatro Musicado
(Dlreçáo de FREIRE JÚNIOR

Primeiras representações da burleta fantasia em 2 altos,. 18
quadros e 18 números de musicas de diversos autores

OH! SEU OSCAR
Protagonista:. lt* ator cômico MANOEL VIEIRA. Original

do consagrado autor: FREIRE JÚNIOR.
Comparecerão ao espetáculo da I.» Sessão, o Dr. Abadie

Faria Rosa. diretor do Serviço Nacional de.Teatro e o Dr. Ma-
rio. Magalhies, diretor dn "Correio da Noite". -

Elenco pela ordem nirahctlca: Atrizes: Alice Archambcau,
Alzira Rodrigues, DURVALINA DUARTE, Gulomar Barbosa,
ISA RODRIGUES. Noemla Soares. Atores: Benlto Rodrigues.
DANILO DE OLIVEIRA. MANUEL VIEIRA. Pedro Berlanda.
SUva Filho. Cbf Viana.

Ensalador: Humberto Miranda* — Diretora de Baile:
Otrrlto de Naya — Maestro: Ncstor Barbosa.

Dlreçáo Geral de Freire Júnior

Sábado 1.* Matinée, ás 16 horas
A' noite, duas sessões. Polt. 35300

PROFESSORA
Precisa-se para lecionar crean-

ça de 7 nnos. Traitor, tel. 28-8278.
(53303

QUIROMANTE
Mme. Lálá acha-se á dlsposlçfto

do povo carioca paro resolver
quolquer assunto. Ruo Santo
Amaro 87, sob. (62977^mme7èstêla

Tinge cabelos com perfeição.Vai a domicilio. Rua 8. Francls-
co Xavier 701, 48-9703. (37678

LOJA
Pequena, 3 portas, marqulze e

bôa sala. r. Ângelo Bittencourt,
esq. da antigo r. Jardim Zoologi-
co. proço 230R e taxas 248. Tra-
tar A r. Barfto de Mesquita. 373.

(37723

Flamengo — São Sal-
vador

Pessoa do comercio, estrangeira,
procura na zona mencionado, sala
Independente, com banheiro aur-
xo ou agua corrente e com pen-
sfto. Corta para 42027 na portariadeste jornal (42027

AUTOMÓVEL
Vende-se conversível, Mercury,

1939, em estado de novo. Faclll-
ta-se o pagamento. Vêr e trator á
Av. Atlântica 354. apt. 1. (63024
Concertos de rádios nas

residências
Chame Jaime Cardoso. Prefere

concertar rádios bem difíceis. Oo-
rante por 1 ono. Apronta no mos-
mo dio. Tel. 26-9680. (63066

Grande Demolição
Vendem-se todos os materiais por preço reduzido, tudo

pinho de Riga. Portas, janelas c madeiras; á rus». .!r-r.-li>ii
Botânico ns. 529 a 559. Fone 26 9422, Ribeiro. Aceita enco-
mentia para o interior. (53309

Apartamentos novos —
Avenida Atlanüca

Alugam-s* em edifício recem-
construído, k r. Siqueira Campos,
esq. da Av. Atlântica. A Patri-
montai S. A., Vise. de Inhaúma
39, 6°, tel, 23-3189. (53332

PEÇO LER COM
ATENÇÃO

Visitai o celebre professora de
qulromancla, Mme. Célia, profes-
sora sclentUta, maio celebre da
America do Sul, compromete-se o
fazer qualquer trabalho por mais
difícil que seja. Seus trabalhos
tâo ropldos, sinceros e garantidos.
Atende, todos os dios. Inclusive
ros Domingos, das 8 ás 20 hs.. A
r. do Matoso 55, esq. da Prç. da
Bandeira. Consultas 3$. (48305

TELEFONISTA
Preclso-se de uma, exigem-se

referencias, ordenado loOS. 'Ira-
tar depois das 9 horas, á r. Bue-
nos Aires 100, 4° and. (533Õ5

Servente para farmácia
Precisa-se pc£sôa com pratica

de llmpçza e outros serviços, á
r. da Alfândega 74. Apresentar-
se fts 7 hora3. (53407

SOLDA ELÉTRICA
Vcndc-se de ocasião, maquina

para soldar nté 250 atnps. Trotar
com o Sr. Saco, 42-5896. (53289

MEDICO
Precisa-se para dar consulta.»

na parte da manha, cm subúrbio
da Linha Auxiliar. Trata-ss k
Prç. daa Pérolas 123. Rocha Ml-
rondo. (53263

, TEATRO /^•J^. .J_S^ô_\>____
SEMANA fl Jj ^%Nfe(*»Wl*VKT<»C«TAflOIUMorM««.

Uma revista
como o Rio

nunca ns-
slsllul

Montagem
Deslumbrante

(Impróprio
poro

menores)

Hoje ás 20 e 22 horas
O maior sucesso

do ano!

«S3443

DIAS 13 B 14 — ÚLTIMOS

SÁBADO E DOMINGO
DA REVISTA

MUSICA MAESTRO
DIAS 36 — TERÇA-FEIRA
Em Espetáculo Completo, ás 21 horas — GRANDIOSO

FliSTIVAL DAS

100 REPRESENTAÇÕES
da vitoriosa Revista

MUSICA MAESTRO
com um formidável ATO VARIADO no qual tomarão parte os

principais artistas «le Radia e Teatro (53398

PROCO
Teatro Serrador

M|KE£L1US2>XSW»

HOJE — A preços Reduzidos — HOJE
. A's 16 hs. e ó noite, ás 20 e 22 horas.

Maria Cachucha
"DKJORÁCl.CAMARGO ,

um—mm— 'a~ mm~mts*-*-—> i"nwvuL'ji'jtgi
(Controle do S.N. T. do M. da Educaçfto e Saude)

(48199

R-i-V-A-L
HOJE — VÈRMOUTH A'S 17 HORAS

Noturnas ás 20,30 e 22 horas

LUÍS IGLESIAS
 APRESENTA 

0 TROFÉU
Uma gargalhada em 3 atos de ARMANDO GONZAGA

SUCEStSO CÔMICO DE MODESTO DE SOUSA
Nos Intervalos: MILIONÁRIOS DO RITMO

POLTRONAS:
Vermouth 45400
Noturnas 5S500

Amanhã: — Vermouth ás 17 horas
POMfNGO: — Matinée das senhorltas As 15,30

(63031


